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РОЗДІЛ 1: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

УМОВАХ». 
 

УДК 159.9.072-355.33 
 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПСИХОГЕННИХ РОЗЛАДІВ У 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗАДІЯНИХ У ПРОВЕДЕННІ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 

Приходько І.І.  
Національна академія Національної гвардії України,  начальник науково-

дослідного центру, доктор психологічних наук, старший науковий 
співробітник, 
К.Ю. Гунбін.  

Національна академія Національної гвардії України,  доцент кафедри 
військової підготовки офіцерів запасу, кандидат психологічних наук. 

 
Актуальність дослідження психогенних розладів, які 

виникають під час службово-бойової діяльності (СБД) 
військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) у процесі 
проведення антитерористичної операції (АТО), обумовлена виникненням 
широкого кола різноманітних ознак бойової психічної травми (БПТ) під 
час цієї діяльності та по її завершенню. Вони в абсолютній більшості 
спочатку проявляються лише на донозологічному рівні, коли суб’єктивно 
не відчуваються як хвороба, не порушують соціальну адаптацію людини 
у звичайних умовах, але проявляються у специфічних негативних умовах 
життєдіяльності. Згодом дані зміни в учасників бойових дій можуть 
трансформуватися в «хронічні зміни особистості після переживання 
катастрофи» (ця рубрика представлена в міжнародній класифікації хвороб 
(МКБ-10)) або як окрема діагностична категорія «посттравматичні 
стресові розлади» (ПТСР) в DSM-ІІІ (1980), які в останній час є 
предметом дослідження багатьох вчених у різних країнах.    

Проблема прогнозування поведінки людей в екстремальних 
умовах діяльності, а також оцінка вірогідності збереження їх психічного 
здоров’я та працездатності після впливу екстремальних факторів завжди 
була у центрі уваги досліджень науковців та практичних психологів. 
Особливе місце серед екстремальних ситуацій займають локальні 
військові конфлікти, до яких можна віднести події на Сході України. 
Результати проведених досліджень особистісних змін у 
військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях, показали, що 
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незалежно від інтенсивності психоемоційних навантажень зміна 
структури психологічних характеристик людини, в основному, має 
негативний характер. За даними С.В. Литвінцєва та ін., тільки 25 % 
військовослужбовців, які беруть участь у збройних конфліктах і 
локальних війнах, адекватно реагують на бойову обстановку і 
спроможні вести активні бойові дії [2]. В інших відбувається 
дезорганізація психічної діяльності, яка може призводити до розвитку 
різних патологічних реактивних станів: у 10-25 % особового складу 
виникають гострі реактивні психози, у 35 % стійкі психічні порушення, 
які можуть зберігатися протягом усього життя і багатьма розглядаються 
як ПТСР. Якщо враховувати, що в психічних реакціях 
військовослужбовців на вплив психогенних факторів в екстремальних 
умовах відзначаються істотні розходження, що, насамперед, пов’язано з 
суб’єктивністю сприйняття подій, які відбуваються. Ознаки 
різноманітних психогенних розладів обумовлюють широке коло 
різноманітних порушень, які авторами описуються як бойові психічні 
травми, гострі реакції на стрес, соціально-стресові розлади, комбатантна 
акцентуація особистості, ПТСР та ін. Однак на сьогодні немає 
публікацій, пов’язаних з емпіричним дослідженням психогенних 
розладів у військовослужбовців, які приймали участь у проведенні АТО. 

З метою стабілізації обстановки у Південно-Східному регіоні 
України, подолання терористичних загроз та збереження територіальної 
цілісності держави Указом Президента України від 14.04.2014 р. № 405 
введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України 
від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичних 
загроз і збереження територіальної цілісності України», з підписанням 
якого фактично було розпочато проведення АТО. Не відновившись 
фізично та психологічно після подій, які відбувалися з листопада 2013 р. 
до лютого 2014 р. (так званого «Євромайдану» або «Революції 
Гідності»), військовослужбовці НГУ почали виконувати СБЗ в рамках 
проведення АТО, приймаючи безпосередню участь у бойових діях, що 
ще більше виснажувало їх фізичні та психологічні ресурси. 

Характеризуючи військовослужбовців, які приймали участь у 
бойових діях при проведенні АТО, необхідно відмітити, що крім 
особового складу, які проходять військову службу за контрактом, до лав 
НГУ в останній час була призвана велика кількість осіб з резерву, а також 
мобілізованих. Ці дві категорії військовослужбовців призивалися через 
військові комісаріати областей, але поглиблене психологічне 
дослідження, яке перед призовом на військову службу за контрактом до 
НГУ  є обов’язковою процедурою проведення у центрах психіатричної 
допомоги та професійного психофізіологічного відбору управлінь МВС в 
областях, не здійснювалося, а на медичних комісіях у кандидатів на 
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службу виявлялися лише можливі психічні розлади лікарями-
психіатрами. Тому на військову службу потрапили особи з ознаками 
особистісних особливостей донозологічного рівня, які визначаються 
терміном «акцентуації». Ми згодні з авторами концепцій про те, що 
акцентуації особистості [2] та характеру [4] як категорії, які об’єднують 
психіатричні та медико-психологічні погляди в проблемі психічного 
здоров’я людини, розглядаються як крайні варіанти норми з посиленням, 
загостренням окремих рис і властивостей особистості, які часто є 
прихованими у звичайних умовах життєдіяльності. При потраплянні 
таких осіб з прихованими акцентуаціями в стресові умови, пов’язані з 
виконанням СБЗ в АТО, проявляється вибіркова уразливість до певних 
негативних психогенне обумовлених факторів та особливостей СБД при 
збереженні або навіть до підвищеної стійкості до дії інших. Посилення 
або послаблення окремих характерологічних рис призводить до 
підвищення або зниження фрустраційної толерантності особистості в 
певних стресогенних ситуаціях, які виникають при проведенні АТО. 

Необхідно відмітити, що особистісні зміни формуються, як 
правило, протягом тривалого часу. В умовах бойової обстановки за 
наявністю реальної вітальної загрози такі зміни відбуваються значно 
швидше. У військовослужбовців у залежності від типів реагування на 
донозологічні ознаки акцентуацій накладалися нові риси характеру, які 
отримані в умовах проведення АТО, шляхом нашарування на 
особливості, що вже були набуті. 

Після повернення з зони проведення АТО нами було 
обстежено 194 військовослужбовця НГУ за допомогою спеціально 
розробленої анкети, яка складається з 33 тверджень. Проведення 
кластерного аналізу результатів дослідження дозволило виділити три 
типи реагування на екстремальні ситуації в умовах проведення АТО у 
залежності від особистісних акцентуацій. 

Аналіз отриманих результатів показав, що до особистісних 
акцентуацій з астенічним типом реагування добавилися підвищені 
тривожність, боязкість, настороженість, песимізм, відчуття провини, 
обмеження контактів з навколишніми, острах за власне життя, 
непевність у майбутньому, негативне відношення до тих, хто «закосив» 
і залишився у тилу та не приймає участь у захисті Батьківщини, 
перегляд ціннісно-смислових орієнтацій, а також пасивність, 
апатичність, пригніченість, знижена самооцінка, але критика до свого 
стану була збережена. При цьому посилилися емоційна лабільність, 
уразливість, ранимість, зберігалися постійна фіксація на переживаннях 
бойової обстановки, нав’язливі спогади сцен бою, загальна 
загальмованість, погіршення стану. Такі особи не проявляли ніякої 
ініціативи, фон настрою коливався у бік зниження, часто піддавалися 
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насмішкам і не завжди могли постояти за себе, швидко втомлювалися. 
Песимізм змінювався приступами страху, сльозами, пошуком співчуття. 
Фіксація на перенесених психотравмуючих ситуаціях проявлялася у 
відмові від прийняття самостійних рішень, у «відході в себе», 
замкнутості, зниженні інтересу до навколишніх. Навіть незначні 
психічні та фізичні навантаження викликали неприємні відчуття, такі 
особи часто хворіли, не полюбляли, коли їм приверталася увага, 
постійно думали про домівку, усамітнювалися, легко астенізувалися.  

При акцентуаціях стенічного типу реагування у 
військовослужбовців з’являлися злість, агресивність, жорстокість, 
грубість, похмурість, схильність до зловживання ненормативної 
лексики, підозрілість. Маючи високий життєвий тонус, такі особи 
проявляли власність, прагнули «керувати» та підкоряти себе 
навколишніх. Під час протидії з боку керівництва такої поведінки вони 
відповідали «спалахами» гніву, роздратованості, зниження настрою. 
Дані військовослужбовці часто порушували військову дисципліну, 
проявляли схильність до асоціальних та аморальних поступків, 
правопорушень, зловживання алкоголю. Вони погано переносили 
жорсткий контроль та вимоги військової дисципліни, монотонну 
діяльність, змушену самотність. Для них було характерне прагнення до 
самостійності, вирішення завдань за власним розсудом, відстоювали 
«свою правоту», боролися за «справедливість», нехтували вказівками 
старших начальників. У той же час в окремих випадках проявляли 
мужність, героїзм, зневажаючи особистою безпекою. У період ведення 
бойових дій для таких військовослужбовців були типові часті афективні 
спалахи та зниження самоконтролю, злісно-дратівливий настрій, 
агресивність. Часто проявляли упертість, небажання виконувати накази, 
підозрілість, жорсткість та підвищену вимогливість до інших, погрози 
на адресу навколишніх, прагнення відомстити, проявлення садистських 
схильностей. Почуття «провини» формувало відчуття невиконаного 
обов’язку, бажання продовжувати службу без надання відпусток та 
відпочинку. Пережиті психологічні травми проявлялися у сновидіннях 
загрозливого характеру з частими пробудженнями. На зауваження такі 
особи реагували дратівливістю з наростанням афекту, не дотримуючись 
відчуття дистанції. Поведінка практично завжди була 
зовнішньообвинуваченого характеру, але вони завжди першими були 
готові до виконання ризиконебезпечних завдань. 

Для особистостей з акцентуаціями дистенічного типу 
реагування характерними були достатня товариськість, вони проявляли 
готовність стати лідером військового колективу, але й були прагнення 
услужити, самовихваляння, обман, мінливість, нестійкість та 
поверховість емоцій, часто приймали необмірковані та необґрунтовані 
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рішення. Підвищена здатність до витіснення дозволяла їм «забути» 
неприємні та важки ситуації, характерними були короткочасність та 
поверховість неприємних відчуттів, схильність до їх забування. З 
одного боку прагнули виділитися, були хвалькуватими, проявляли 
браваду з награною зневагою до небезпеки, з іншого вони намагалися не 
ризикувати своїм життям. У поведінці відмічалися мінливість, 
нестійкість, демонстративність, нездатність до тривалого напруження, 
зневага моральними нормами, самооцінка була завищена, відсутні стійкі 
соціальні установки, поступки відбувалися під впливом навколишніх. 
Такі особи могли здійснювати самовільні залишення військової частини 
та демонстративно-шантажні суїцидальні дії, відрізнялися легковагістю 
та некритичністю. Якщо виявлялися незначні розлади здоров’я, ці особи 
перебільшували важкість захворювання, добивалися реалізації власних 
установок на ці питання, іноді проявляючи демонстративно-шантажні 
дії. Вони часто давали обіцянки, які не виконували, при цьому 
переконливо доказували, чому не змогли цього зробити. 

Сполучення донозологічних рис характеру з якостями, 
набутими під час виконання СБЗ в зоні проведення АТО, призвело до 
характерологічної трансформації особистості, що у майбутньому 
дозволило краще адаптуватися до мирних умов життєдіяльності. При 
цьому практично всі категорії військовослужбовців відмічали, що 
участь у бойових діях сприяло «дорослішанню та змужнінню», 
заставляло «по-іншому дивитися на життя», переоцінювати смисл життя 
та його цінності, по-іншому відноситися до командирів, друзів, родин та 
близьких. Участь у проведенні АТО багатьом з військовослужбовців 
дозволила самоствердитися, з більшою повагою відноситися до себе та 
суспільства до них.  

Таким чином, крім бойових та санітарних втрат, у 
найближчий час слід очікувати психогенні втрати, які пов’язані з 
негативними психологічними чинниками. «Найнеприємнішим» в цій 
складній ситуації є те, що по закінченню проведення АТО вони не 
припиняють своєї дії і наслідки психогенних розладів, наприклад, у 
вигляді ПТСР можуть виникати протягом наступних років. І якщо під 
час АТО можна якось обґрунтовувати ці втрати, то у мирний час буде 
зовсім інша відповідальність. За нашими даними, зараз про наміри 
продовжувати військову службу однозначно висловилися лише 75 % 
офіцерів (можна спрогнозувати, що їх кількість буде знижуватися), в 
той час як після Помаранчевої революції бажання продовжити службу 
висловили 95 % військовослужбовців усіх категорій [4]. 

Висновки. 
1. В умовах ведення бойових дій за наявністю реальної 

вітальної загрози відбувається трансформація особистості. У 
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військовослужбовців у залежності від типів реагування на донозологічні 
ознаки акцентуацій накладаються нові риси характеру, які отримуються 
в умовах проведення АТО, шляхом нашарування на особливості, що 
вже були набуті. Проведення кластерного аналізу дозволило виділити 
три типи реагування особистості на екстремальні ситуації під час 
проведення АТО: астенічний, стенічний та дистенічний. 

2. Для зниження безповоротних, санітарних та психогенних 
втрат військовослужбовців, які приймають участь у проведенні АТО, 
пропонуємо проводити психодіагностичні дослідження з визначенням 
певних груп психологічної готовності до такої СБД. Перша група (до 70 
%) буде характеризуватися достатнім рівнем психологічної готовності 
до виконання покладених СБЗ, середнім рівнем тривожності, 
адекватним обстановці, добрими адаптаційними ресурсами. До другої 
групи (близько 20 %) буде відноситися особовий склад з високим 
рівнем психологічної готовності до виконання покладених СБЗ, 
низьким рівнем тривожності та високими адаптаційними ресурсами. 
Третю групу (до 10 %) можна охарактеризувати як осіб з незадовільним 
рівнем психологічної готовності до виконання покладених СБЗ, 
недостатнім рівнем адаптаційних ресурсів, високою тривожністю та, у 
цілому, низькою професійною працездатністю. 

3. З урахуванням достатньої професійної підготовки з першої 
та другої групи військовослужбовців доцільно формувати ударні 
передові підрозділи. Висока боєздатність підрозділів, які сформовані з 
військовослужбовців цих груп, а також мінімальні санітарні, психогенні 
та безповоротні втрати будуть позитивно впливати на морально-
психологічний стан іншого особового складу та їх готовність до 
виконання СБЗ в зоні проведення АТО. Під час виконання СБЗ у зоні 
проведення АТО саме з військовослужбовців третьої групи відмічається 
найбільша кількість безповоротних, санітарних та психогенних втрат. 
Тому таких осіб доцільно використовувати у підрозділах забезпечення 
поза зоною ведення бойових дій. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРАЄКТОРІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ 

ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. 
 

Помиткін Е.О. 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

завідувач відділу професіології та психолого-педагогічної діагностики,  
доктор психологічних наук, професор. 

 
В екстремальних ситуаціях поведінка людей суттєво 

відрізняється. Так, під час пожежі, одні з них ціпеніють від жаху і не 
можуть поворухнутися, другі – хаотично рухаються та галасують, треті 
– беруть під контроль власні стани, мобілізуються і можуть допомогти 
не тільки собі, але й оточуючим.  

Поведінка людей в екстремальних ситуаціях є наслідком 
перетворень у емоційно-почуттєвій сфері та свідчить про емоційну 
стійкість особистості. З одного боку, емоційна стійкість залежить від 
темпераменту і є мало змінною, але з іншого - процес 
самовдосконалення особистості призводить до суттєвих внутрішніх 
змін, у тому числі до трансформації емоційно-почуттєвої сфери.   

Важлива роль емоцій і почуттів підкреслювалася як 
стародавніми мислителями (Геракліт, Марк Аврелій, Платон, Піфагор, 
та ін.), так і сучасними філософами, психологами та педагогами 
(У.Джеймс, К.Ізард, В.П.Зінченко, І.А.Зязюн, В.А.Татенко та ін.). 
Позитивні емоції радості, щастя, а також і негативні (образа, гнів) в усі 
часи ставали предметом вивчення людини в її цілісності. Найдавніші 
настанови щодо керування емоціями та почуттями знаходимо у 
Патанджалі, який вважав, що людина має прагнути до культивування 
емоційних станів радості, співчуття та доброзичливості. 

За сучасними психологічними уявленнями емоції – це 
особливий клас психічних процесів і станів (людини, тварин), 
пов’язаних з інстинктами, потребами, мотивами та відображуючих у 
формі безпосереднього переживання (задоволення, радості, страху та 
ін.) значущі діючі на індивіда явища та ситуації для забезпечення його 
життєдіяльності. Аналіз сучасної філософської та психологічної 
літератури свідчить, що незважаючи на різноманіття класифікацій, 
емоційно-почуттєва сфера людини розглядається, переважно, 
абстрактно, поза своїм змістовим наповненням. Як наслідок, на 
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прохання назвати відомі емоції і почуття більшість опитаних 
обмежується 10-20 назвами. Однак внутрішній світ особистості, її 
почуття та емоції є надзвичайно різноманітними. Вивчення емоційно-
почуттєвих станів особистості потребує конкретики, що зумовило 
розробку переліку емоційно-почуттєвих станів особистості, що включає 
300 найменувань (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Перелік емоційно-почуттєвих станів особистості 

1. Агресивність  
2. Азарт  
3. Активність  
4. Апатія 
5. Апломб  
6. Афект  
7. Безпека  
8. Безтурботність  
9. Бадьорість  
10. Байдужість  
11. Безжалісність  
12. Беззахисність  
13. Безнадія 
14. Безпечність 
15. Безпомічність 
16. Безпорадність  
17. Безсилля  
18. Безумство 
19. Біль  
20. Благоговіння  
21. Благодатність  
22. Благополуччя  
23. Близькість  
24. Боязнь  
25. Буденність  
26. Вагання 
27. Вдячність  
28. Великодушність  
29. Велич  
30. Веселощі  
31. Відвага  
32. Відвертість  
33. Відданість  
34. Відкритість  
35. Відповідальність  
36. Відраза  
37. Відстороненість  
38. Відчай  
39. Відчайдушність 
40. Відчуженість  
41. Віра  
42. Винятковість 
43. Виснаженість 
44. Влада  
45. Вознесеність  
46. Ворожість 
47. Впевненість  
48. Вразливість 
49. Врівноваженість 
50. Втіха  
51. Втрата 
52. Гармонія  
53. Героїзм  
54. Гидливість  
55. Гідність  
56. Гіркота  
57. Гнів  
58. Голод  
59. Гонор 
60. Гордість  

61. Горе  
62. Грайливість 
63. Гумор 
64. Депресія  
65. Дисгармонія  
66. Дисонанс  
67. Доброзичливість  
68. Доброта  
69. Довершеність 
70. Довіра  
71. Досада  
72. Дружба  
73. Ейфорія  
74. Екзальтованість  
75. Екстаз  
76. Енергійність  
77. Ентузіазм  
78. Єдність  
79. Єхидство 
80. Жорстокість  
81. Жага  
82. Жалість  
83. Жалоба 
84. Жаль  
85. Жах  
86. Журба 
87. Завзятість  
88. Загроза  
89. Задоволеність  
90. Задушевність 
91. Зайнятість  
92. Заздрість  
93. Закоханість  
94. Занепокоєння  
95. Заклопотаність  
96. Залежність  
97. Замішання 
98. Замріяність 
99. Засмучення  
100. Засудження  
101. Захват  
102. Захищеність  
103. Захоплення  
104. Заціпеніння  
105. Зацікавленість  
106. Зачарованість 
107. Збентеження  
108. Збудження  
109. Зверхність  
110. Звитяга 
111. Здивування  
112. Зібраність  
113. Злагода 
114. Злість  
115. Зловтіха  
116. Значущість 
117. Зневага 
118. Зневіра 
119. Зніяковілість 
120. Зосередженість 
 

121. Зухвалість 
122. Інсайт  
123. Інтерес  
124. Іронія  
125. Краса  
126. Кураж 
127. Лагідність  
128. Лінь  
129. Лукавство  
130. Любов  
131. Лють  
132. Меншовартість 
133. Міра  
134. Милування  
135. Милосердя  
136. Миролюбність 
137. Надія  
138. Напруження  
139. Наполегливість  
140. Насолода  
141. Настороженість  
142. Натхнення  
143. Небезпека  
144. Невинність  
145. Незворушність  
146. Невдоволення  
147. Невизначеність 
148. Невпевненість  
149. Недовіра  
150. Незавершеність  
151. Незадоволеність  
152. Незручність  
153. Ненависть  
154. Необхідність 
155. Неповноцінність 
156. Непотрібність  
157. Непримиренність  
158. Неприязнь  
159. Несамовитість  
160. Несправедливість 
161. Нетерпіння  
162. Неспокій 
163. Неуважність  
164. Нехтування  
165. Ніжність  
166. Нірвана 
167. Ніяковість  
168. Низькість  
169. Ностальгія  
170. Нудьга 
171. Обережність 
172. Обов'язок 
173. Обожнення  
174. Образа  
175. Обурення  
176. Огида  
177. Окрилення 
178. Опіка 
179. Острах  
180. Осяяння  

181. Очікування 
182. Ошелешеність  
183. Пасивність  
184. Патріотизм  
185. Перевага  
186. Передчуття  
187. Переляк  
188. Печаль  
189. Пафос 
190. Пиха  
191. Піднесення  
192. Підозра  
193. Підтримка  
194. Плаксивість  
195. Побоювання 
196. Повага 
197. Повинність  
198. Подив  
199. Покірність  
200. Поміркованість  
201. Помста  
202. Потворність  
203. Похмурість  
204. Почесті  
205. Правота  
206. Презирство  
207. Привілейованість 
208. Привітність  
209. Прив’язаність  
210. Пригніченість  
211. Приголомшеність  
212. Прикрість 
213. Приналежність  
214. Приниження  
215. Пристрасть  
216. Приреченість  
217. Прихильність  
218. Причетність 
219. Приязнь 
220. Пробудження 
221. Провина  
222. Прозріння  
223. Просвітлення  
224. Прострація 
225. Протиріччя  
226. Пустота  
227. Радість  
228. Ревнощі  
229. Розбрат 
230. Розгубленість  
231. Роздратування 
232. Розкаяння 
233. Розкутість 
234. Розпач 
235. Розрада 
236. Розчарування  
237. Розчиненність 
238. Розчулення 
239. Самовідданість 
240. Самовдоволення 

241. Самовпевненість 
242. Самозакоханість 
243. Самозвеличення 
244. Самотність  
245. Сарказм  
246. Свобода  
247. Святковість  
248. Сердечність 
249. Симпатія  
250. Скорбота  
251. Сконцентрованість  
252. Слабкість 
253. Слава  
254. Смак  
255. Сміх  
256. Смиренність  
257. Смуток  
258. Сором  
259. Спантеличення 
260. Співчуття  
261. Співзвучність  
262. Сподівання 
263. Спокій  
264. Спорідненість 
265. Справедливість  
266. Спрага  
267. Сприйнятливість  
268. Спустошеність  
269. Сп'яніння 
270. Стабільність 
271. Стомленість  
272. Страждання  
273. Страх  
274. Стурбованість  
275. Суєта  
276. Сум  
277. Сумнів  
278. Сум'яття  
279. Суперництво  
280. Супротив  
281. Схвильованість  
282. Такт  
283. Теплота  
284. Тривога  
285. Туга  
286. Турбота  
287. Умиротворення  
288. Унікальність  
289. Упередженість  
290. Урочистість  
291. Хвилювання  
292. Холодність  
293. Царственість  
294. Цікавість  
295. Цінність 
296. Цинізм  
297. Честь  
298. Шаленість 
299. Шок 
300. Щастя  
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До переліку увійшли найбільш відомі назви характеристик, що 
описують афективну сферу особистості до яких можна вживати слово 
«емоція», «почуття», «особистісний стан». Цікаво, що в російській та 
англійській мовах вживаються назви приблизно тієї ж кількості 
афективних станів, що свідчить про відносну універсальність переліку. 

За послідовністю утворення емоції передують настрою та 
почуттям. Як правило, спочатку з'являється короткочасна емоція, надалі 
у разі не контрольованості вона може посилитися, перетворитися в 
певний настрій, а згодом – у глибинне почуття. Так, перебуваючи в 
екстремальній ситуації, стаючи свідком чиєїсь загибелі, людина може 
перебувати тривалий час у гнітючому стані. Це накладає відбиток і на 
певні психічні процеси (уважність, зосередженість), так і на її здатність 
виконувати професійну діяльність. Зважаючи на це, легше керувати 
емоційним станом на початку його виникнення, ніж потім, коли цей 
процес набуває сили та інтенсивності. 

Відмінності прояву афекту, емоції, почуття та настрою в 
залежності від їх спрямованості та тривалості відображені графічно на 
рис. 1. 

 
Позитивна спрямованість 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Емоція Настрій Почуття Афект 
Негативна спрямованість 

Рис.1. Часові характеристики перебігу емоційно-почуттєвих станів 
особистості. 

 
Слід визнати, що емоції не підкоряються формальній логіці: їх 

перебіг нерідко носить спонтанний, важко передбачувальний характер. 
Разом із цим, незнання людиною власного внутрішнього світу є 
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причиною нездатності керування емоційно-почуттєвими станами та 
невміння передавати свої емоційні стани іншим, створювати та 
підтримувати певну емоційну атмосферу в сім'ї, колективі.  

Досвід психологічного консультування клієнтів показує, що 
кожна людина має певний набір емоцій і почуттів, перебіг яких 
здійснюється за конкретною траєкторією. Створення в системі освіти 
умов для пізнання та рефлексії студентами власних траєкторій 
емоційного реагування має важливе значення для підготовки 
професіоналів до діяльності в екстремальних умовах. 
 
 
УДК 159.923.33 

 
ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ  

В ЕМОЦІЙНО-НАПРУЖЕНИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Лазорко О.В. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  
докторант кафедри загальної та соціальної психології, кандидат 

психологічних наук, доцент. 
 

Питання професійної безпеки особистості займають одне з 
провідних місць у галузі загальної психології, і поряд з питаннями 
психології безпеки професійної діяльності, посідають чи не 
найголовніше місце у системі психологічного знання у професійній 
психології. Досить часто інтерпретаційний контекст професійної 
безпеки особистості стосується питань збереження її професійного 
здоров’я у різноманітних адаптаційних формах самозбереження та 
самореалізації фахівця. В той же час, теоретичний аналіз проблеми 
збереження професійного здоров’я особистості залишається відкритим у 
його науково-теоретичному та емпіричному удосконаленні.  

Виконання професійної діяльності в особливих (екстремальних) 
умовах потребує залучення різноманітних резервів організму, певних 
індивідуально-психологічних особливостей та різноманітного 
репертуару поведінки професіонала, які б надали можливість діяти в 
цих умовах праці з найбільшою результативністю і з найменшими 
витратами для організму. Особливі умови діяльності пред’являють 
підвищені вимоги до професіонала і є причиною помилок та зривів в 
роботі, несприятливо впливають на працездатність, і як наслідок на 
професійне здоров’я фахівця.  

Діяльність представників екстремальних професій пов’язана з 
такими умовами діяльності: робота із загрозою для життя; висока 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

13

відповідальність за прийняті рішення; виконання ускладнених функцій; 
збільшення темпу діяльності; дефіцит часу на виконання очікуваних 
дій; переробка великих обсягів і потоків інформації; ускладнені фактори 
робітничого середовища; монотонність роботи в умовах очікування 
сигналу до екстремальної діяльності. 

Діяльність в екстремальних умовах ставить високі вимоги до 
представників професій групи ризику. Такі люди повинні вміти 
постійно контролювати свій стан, швидко приймати рішення, адекватно 
оцінювати ситуацію, а також бути готовим віддати своє життя в разі 
крайньої необхідності. Все це потребує значних психічних зусиль і 
стійкості. На представників ризикованих професій діє низка факторів, 
кожен з яких чинить специфічний вплив на діяльність і поведінку 
особистості. Однак, в екстремальних умовах існують загальні 
закономірності діяльності: 

 При роботі в екстремальних умовах відмічається три види 
психічної напруги – емоційна, неемоційна та змішана. Емоційна напруга 
виникає під дією емоціогенних факторів, що викликають почуття 
тривоги, страху, ризику для життя тощо. Неемоційна напруга виникає в 
умовах з підвищеними вимогами до розумових ресурсів і рухового 
апарату. Змішана емоційна напруга характеризується різною «питомою 
вагою» емоційного компоненту в загальній структурі напруги і буває 
найбільш характерною для різних видів діяльності в екстремальних 
умовах. 

 Емоційні умови праці викликають коливання 
працездатності людини або її спад, особливо при сильній емоційній 
напрузі. У деяких випадках відбувається втрата трудових навичок. 

 Коливання працездатності залежить від індивідуальних 
особливостей особистості, перш за все від властивостей нервової 
системи. Люди з сильною нервовою системою більш стійкі до 
екстремальної напруги. «Слабкі типи» більш піддаються надпотужним 
впливам. У них часто спостерігається розгубленість і зменшується 
надійність виконання роботи. 

 Емоційна стійкість і надійність роботи підвищується, якщо 
людина наперед ознайомлена із особливостями діяльності, що на неї 
чекає. З іншого боку, до екстремальних умов діяльності можна звикнути 
і це відомо представникам ризикованих професій. 

 Великого значення при роботі в екстремальних умовах 
відіграють моральні, вольові та інші характеристики особистості, 
особливо розвиток почуття відповідальності. Для оцінки цієї якості, 
останнім часом у психології використовується термін «надійність 
особистості» [5]. 
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Як ми бачимо, професійна діяльність представників 
екстремальних професій відрізняється від інших сфер тривалим 
нервово-психічним та емоційним напруженням, зумовленим як змістом, 
так і умовами роботи. Ці професії передбачають підвищений фактор 
ризику, дефіцит інформації і часу на обміркування, необхідність 
прийняття адекватного рішення, високу відповідальність за виконання 
поставлених завдань, наявність неочікуваних перешкод. В таких 
екстремальних умовах роботи важливими чинниками є стресостійкість 
та адаптивність особистості, за відсутності яких може порушуватись 
професійне здоров’я особистості [1].  

Значна кількість робіт присвячена проблемам забезпечення 
життєдіяльності людини в особливих умовах, що залежать від змін 
середовища під впливом різних екстремальних факторів. Більша 
кількість робіт стосується основних положень теорії адаптації. Тобто 
адаптація розглядається як процес, за допомогою якого досягається 
оптимізація функціонування людини і баланс у системі «людина - 
середовище». Існує кілька форм проявів феномену адаптації, що дають 
змогу розглянути адаптацію як динамічне утворення, безпосередній 
процес пристосування до умов зовнішнього середовища, з одного боку, 
і як властивість певної живої саморегульованої системи, що визначає її 
стійкість до умов зовнішнього середовища і передбачає наявність 
певного рівня розвитку адаптаційних здібностей, з іншого.  

Деякі науковці пропонують досліджувати людину, через 
опозиційне твердження: «здатність людини адаптуватися до 
ускладненої реальності – прагнення людини змінювати себе на основі 
розвитку своїх здібностей як самоцінність». Людина постійно 
знаходиться між прагненням змінитися для того, щоб адаптуватися 
(тобто пристосуватися до ззовні заданої їй цінності), щоб залишитися 
незмінною, і прагненням змінитися, щоб удосконалювати свої цінності, 
розвивати свої здібності [6]. В цій ідеї знаходить відображення один з 
найважливіших принципів системного історико-еволюційного підходу 
до розуміння людини (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн), згідно з яким, необхідною умовою розвитку різного 
роду систем є наявність протиріччя (конфлікту або дисгармонійної 
взаємодії) між адаптивними формами активності, спрямованими на 
реалізацію родової програми, та проявами активності елементів, які 
несуть індивідуальну мінливість. 

Н. Грішина у своїх дослідженнях наголошує, що для людей, які 
працюють в особливих умовах, сенсом життя є професійне 
самовдосконалення, та прагнення і можливість допомагати людям [3]. 
Сенс життя для них не обмежується колом вузькоособистих інтересів, 
він виражається, зокрема, у прагненні «продовжити себе» у сім'ю і 
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дітей. Таке осмислення своєї професії дозволяє спеціалісту пом'якшити 
вплив стресових ситуацій. Водночас, вплив особливих умов діяльності 
на осмислення життєвих цінностей професіоналами не є таким 
однозначним. Відзначається, що висока напруженість часто призводить 
до погіршення стану здоров'я, депресії [2; 3]. Про сенс життя багато 
фахівців, що працюють в особливих умовах, говорять як про щось 
нереальне [4]. Тобто, відбувається відчуження від сенсу, сенс не 
включається у світ конкретної людини. У дослідженнях Н.Гришиної 
виділені групи співробітників за характером впливу особливих умов 
діяльності на становлення особистості: група професійної та 
особистісної дезадаптації: особливі умови професії виявляються для 
представників цієї групи непосильним випробуванням, вони йдуть з 
професії; група «пасивної адаптації»: характерна «нестійка рівновага» 
між вимогами професії та рівнем їх реалізації; ці люди певною мірою 
звикають до труднощів професії як до життєвої необхідності і не 
відчувають задоволення професійною діяльністю; група активного 
самовдосконалення: особливі умови сприяють професійному й 
особистісному зростанню. Самовдосконалення стає для них єдиним 
процесом, відбувається підвищення значущості професійної діяльності 
до рівня сенсу життя [3, с.76-81]. 

Традиційно діяльність в особливих умовах вивчається шляхом 
аналізу взаємозв'язків трьох параметрів: зовнішніх факторів (наявність 
екстремальних чинників); внутрішніх факторів (взаємозалежність 
психологічних станів і властивостей особистості); показників 
(результатів) діяльності [5]. У цій тріаді важливим є питання про 
субординацію зовнішніх (об'єктивних) і внутрішніх (суб'єктивних) 
факторів. Зовнішні фактори діяльності визначаються об’єктивними 
чинниками існування (шуми, вібрації, різне за походженням 
випромінювання, температурні умови, наявність радіації тощо), та 
власне професійними чинниками (монотонність трудової діяльності, 
безперервна діяльність, наявність екстремальних факторів, дефіцит або 
перенавантаження інформацією та ін.). Слід зазначити, що 
розмежування цих чинників є достатньо умовним, зазвичай їх досить 
важко виокремити один від одного.  

Перебування особистості у емоційно-напружених ситуаціях 
можна проаналізувати за такою схемою: визначення мети, завдання дії 
та ставлення до неї особистості; визначення умов, у яких відбувається 
дія (що сприяють чи перешкоджають виконанню поставлених завдань); 
визначення програми (послідовності) дій та ступінь її усвідомлення і 
сприйняття особистістю; з'ясування ступеня збігу (відповідності) 
заданої програми дій з передбаченою заздалегідь; визначення сильних 
та слабких сторін особистості, що сприяють чи перешкоджають 
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реалізації мети; виявлення характерних помилок і хибних дій 
особистості при виконанні певних завдань; створення багатофакторної 
моделі дій особистості у соціально складних ситуаціях (з урахуванням 
динамічних особливостей ситуації і особистості); корекція та регуляція 
дій особистості (вибір форми психологічної допомоги) тощо. 

Доцільно виокремити також і критерії сприймання фахівцем 
емоційно-напруженої ситуації: особливості ситуації (за ступенем її 
суб'єктивного значення); вказівки, що містяться в особливостях 
сприймання ситуації; можливості зовнішні (ситуаційні) і внутрішні 
(особистісні; спокуса; наявність небезпеки; усе, що визначає вчинки 
(спонукання, мотивація, настанова, мета, завдання, стратегія, тактика, 
термін, місце, простір); враження, спричинене ситуацією; 
розмірковування, що породжені ситуацією; вольові зусилля; нотатки 
(розробки) планів дій тощо. 

Характерними ознаками перебування особистості в емоційно-
напружених ситуаціях визначені: складність у подоланні посталих 
перешкод; проблема вибору правильного рішення; усвідомлення того, 
що перебування в соціально складній ситуації є шансом проявити себе, 
а це, певною мірою, викликає азарт; стан постійного розмірковування; 
відчуття певної потреби та неможливість знаходження свого місця в 
ситуації; відчуття страху та невпевненості у собі, але, при подальшому 
аналізі ситуації, вміння знайти відповідне позитивне рішення, що надає 
почуття задоволення; відчуття дискомфорту та переживання за події, що 
стануться; почуття впевненості у собі при подоланні ситуації; 
намагання заручитися підтримкою оточення; за умов терміновості 
вирішення ситуації спочатку виникає розгубленість, а потім зібраність. 
До цього переліку можна додати високий рівень відповідальності, 
розвинені професійні навички, характеристики мотиваційної сфери, 
показники уваги, пам'яті, моторних функцій і т.п. Ці якості в значній 
мірі, а часто і вирішальним чином визначають здібність представників 
екстреної допомоги до оволодіння відповідними навичками і 
можливості виконувати даний вид професійної діяльності.  

Дані попереднього аналізу умов і змісту роботи представників 
екстрених служб показують, що реальна загроза життю і здоров'ю, 
надмірні навантаження, пов'язані з порятунком людей і необхідністю 
уникати нових жертв, вимагають від них наявності особливих 
психологічних якостей – емоційної стійкості, вміння долати страх перед 
фізичними небезпеками, здатності до самопожертви і т.п. Психологічні 
та психофізіологічні якості базуються на фундаментальних 
закономірностях адаптації людини до діяльності в екстремальних 
умовах. Психічна адаптація має безпосереднє значення до аналізу 
особливостей функціонального стану осіб, що здійснюють діяльність у 
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надзвичайних ситуаціях, а також осіб, які переживають їх наслідки. 
Особи, досить добре пристосовані до «повсякденного» життя, але що 
володіють малими адаптаційними можливостями, в першу чергу 
виявляють схильність до зривів, які впливають на професійне здоров'я. 
Чинники людської індивідуальності, що визначають надійність і 
ефективність праці особливо яскраво виявляються при проведенні 
психофізіологічних досліджень серед фахівців, що працюють в умовах 
підвищеної загрози життю і здоров'ю з боку несприятливих факторів 
навколишнього середовища і діяльності.  

Знання специфічних для певної професії вимог, що пред'являються 
суб'єкту в процесі трудової діяльності, а також індивідуальних ресурсів 
подолання стресової ситуації, допомагає виявляти необхідну активність 
для зниження несприятливих наслідків стресу на робочому місці. 
Виробнича ситуація представників екстрених служб пов'язана з усім 
спектром особистісних, когнітивних, соціальних та інструментальних 
ресурсів для подолання стресу. Особливості цієї діяльності вимагають від 
фахівців високої відповідальності і розвинених професійних навичок. 
Робота рятувальників пов'язана з великими фізичними та нервово-
емоційними навантаженнями. Вона часто ускладнена впливом численних 
небезпечних факторів навколишнього середовища. Успішність її 
виконання залежить не тільки від загальної та спеціальної підготовки 
рятувальників, але й від ступеня розвитку у них ряду неспецифічних 
психологічних і психофізіологічних якостей. До їх числа відноситься 
індивідуально-психологічні особливості, характеристики інтелектуальної 
та мотиваційної сфер, показники уваги, пам'яті, моторних функцій і т.п. 
Ці якості значною мірою визначають здібність рятувальника до 
оволодіння відповідними навичками і професійну працездатність в 
цілому. Психологічні та психофізіологічні якості базуються на 
фундаментальних закономірностях адаптації людини до діяльності в 
екстремальних умовах. Психічна адаптація має безпосереднє значення до 
аналізу особливостей функціонального стану осіб, що здійснюють 
діяльність у надзвичайних ситуаціях, а також осіб, які переживають їх 
наслідки.  
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КРЕАТИВНІСТЬ – РЕЗУЛЬТАТИВНА СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВ. 

 
Макаренко С.С. 

 Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності, кафедра практичної психології та педагогіки, 

доцент, кандидат психологічних наук, доцент. 
 
Проблема креативності тривалий час стоїть в центрі уваги 

зарубіжних і вітчизняних психологів. В англомовній літературі, як 
правило, терміном «creativity» позначають все те, що має безпосередню 
причетність до створення чогось нового; власне процес такого 
створення; продукт цього процесу; його суб’єкт; обставини, в яких 
творчий процес відбувається; чинники, які його обумовлюють тощо, 
тобто «креативність» трактується як поняття синонімічне «творчості». 
У Психологічному словнику креативність розуміється з точки зору 
творчої продуктивності, як «…здатність породжувати незвичайні ідеї, 
відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати 
проблемні ситуації»[1]. 

Креативність – наша здатність до творчості. Вона реалізується 
у формі нових ідей і підходів у науці, культурі, політиці, бізнесі – 
словом, у всіх динамічних сферах життя, де розвинена конкуренція. 
Цим і визначається її цінність для суспільства. А чим цінна ця якість 
для того, хто нею володіє? «Найважливіше в креативності – 
вдосконалення себе, каже екзистенційний психолог Марина Хазанова, 
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причому вдосконалення одухотворене. Будь-яке творче заняття 
допомагає осягати власні цінності, знаходити особистісний сенс. А це 
найважливіша духовна потреба, яка відрізняє нас від усіх живих 
істот»[2]. 

Термін «креативність» означає створення чогось нового. Основу 
цього слова становить англійський іменник «creativity» (творчість), який 
походить від латинського слова «creatio» (створення)[2]. 

Поняття «креативність» у педагогіці та психології набуло 
поширення у 60-ті роки XX століття. За сучасних умов воно активно 
використовується в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів (В. 
Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, М. Козленко, О. Лук, А. Маслоу, О. 
Матюшкін, В. Пєтухов, Е. Торенс, К. Тошина, М. Лещенко, В. Франкл, Е. 
Фром та ін. 

Креативність ми розглядаємо як рису особистості, яка 
виявляється у гнучкості та конструктивності реагування на поставлені 
завдання, здатності приймати нестандартні рішення в екстремальних 
ситуаціях невизначеності й неповної інформації, з якими стикається 
майбутній рятівник.  

Найбільша увага звернена на особливості мислення при 
використанні креативності в роботі, а саме: 

- швидкість, як здатність за одиницю часу вирішувати певну 
кількість професійних задач; 

-  гнучкість, як уміння перебудовуватись і відмовлятись від 
шаблонних схем; 

-  прогностичність, як уміння передбачити розвиток подій за 
певних умов; 

-  оригінальність, як здатність генерувати нестандартні ідеї; 
- точність, як здатність надавати  завершеної форми 

результатам мислення[3].  
Бути креативним фахівцем – це вимога часу, оскільки на 

передній план у його діяльності виступає творчий підхід до справи та 
гуманне ставлення до людей. В кінці кінців, так працювати може будь-
який студент  з нормальним інтелектом, якщо до нього звертатись як 
суб’єкта навчальної діяльності, як до  особистості, що намагається до 
самовизначення і самореалізації. Досить поширена думка про те, що 
освіта традиційно орієнтувалась на особистість не більше, ніж 
декларація. Пріоритетом завжди був і залишається той продукт, який  
від особистості можна одержати, – реалізація моделей поведінки, 
виконання певних соціальних і професійних функцій тощо. Навіть 
приваблива і довгі роки панівна ідея активізації учіння, відповідно з 
якою особистісний потенціал студента використовується для засвоєння 
визначеного і ззовні змісту, служить одним із підтверджень того, що 
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особистість розглядається як засіб для досягнення інших цілей[4]. 
Слід зважити на те, що сучасний фахівець обмежується 

досягненням успіху в одній царині, а прагне до поліуспішності, 
визначаючи пріоритети в залежності від свого віку, емоційного стану, 
уподобань, запитів часу та ін. 

Особливістю сучасного процесу досягнення успішності є її 
інтеріоризація: 

- активаторами процесу успішності в житті людини все частіше 
виступають її власні думки, слова, вчинки, ментальні настанови; 

- очікування зовнішнього схвалення, визнання досягнень і 
успіху вже не є єдиною обов’язковою умовою для особи, що цього прагне; 

- особа виявляє себе відкритою, саморегулюючою системою з 
власними критеріями оцінки ефективності процесу досягнення успіху без 
перекладання відповідальності на інших людей чи обставини; 

- кожна подія життя людини сама по собі є аксіологічно 
нейтральною і вирішальну роль для визначення успішності особи має її 
особистісне, суб’єктивне ставлення до того, що відбувається, її власна 
оцінка подій, від чого залежить і загальне визнання[6]. 

Ще не так давно креативність вважалась однією з необхідних 
якостей  творчих працівників: учених, художників, композиторів, 
дизайнерів, журналістів тощо. Сьогодні креативність стає одним з 
обов’язкових атрибутів  успішного фахівця. Якщо, наприклад, для 
митця в його діяльності вирішальне значення мають натхнення, емоції, 
почуття, то на прийняття рішення професіонала впливає чітке розуміння 
того, що треба створити, навіщо і для кого. Нова система цінностей 
призводить до того, що в самому понятті креативності з’являється 
елемент гуманізму притаманний в роботі при екстремальних ситуаціях. 

Отже успішність в роботі майбутнього рятівника є результатом 
креативності, яка проявляється в здатності його до конструктивного, 
нестандартного мислення та поведінки, а також усвідомлення і розвитку 
свого досвіду, який виявляється у швидкості, точності, гнучкості, 
оригінальності мислення, багатій уяві, схильності до високих естетичних 
цінностей, ступені деталізації проблеми що дає можливість, з одного боку, 
знаходити ефективні рішення і способи комунікативної поведінки у 
екстремальних ситуаціях, а з іншого, переборювати стереотипність 
мислення і поведінки у надзвичайних ситуаціях, створювати у них нові, 
оригінальні рішення. Наявність такої характеристики в майбутнього 
рятівника робить його більш здатним швидко та ефективно адаптуватися в 
надзвичайних умовах, що змінюються, а також сприяє процесу 
самовираження особистості у майбутній професії. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ СТОРОНИ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ У 
ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ. 

 
Сулятицький І.В. 

 ЛНУ ім.І.Франка, голова Центру психоінформації,  доцент кафедри 
корекційної освіти та інклюзії, кандидат психологічних наук, доцент  

 
В останні роки спостерігається тенденція підвищення 

екстремальності діяльності правоохоронних органів, пов'язана з 
затриманням злочинців, звільненням заручників, застосуванням зброї, 
забезпеченням правопорядку в період масових заходів, стихійних лих та 
надзвичайних ситуацій. Екстремальність полягає в тому, що 
оперативно-службова діяльність міліції відбувається в царині 
заборонених норм права і пов’язана з злочинними діяннями чи 
порушеннями норм і правил суспільної моралі і громадської поведінки 
[1,С. 2-3].  

Підвищення рівня екстремальності в суспільстві впливає на 
звичне відношення громадян до працівників органів внутрішніх справ. 
Деякі вбачають в них захисників, що є носіями необмежених владних 
повноважень, інші – тих, хто завжди втручається в їх дії і заважає. Ці дві 
позиції по відношенню до міліціонера здійснюють свій вплив, 
створюючи напругу в ситуаціях спілкування. 

Екстремальні професійно-психологічні чинники характерні 
своїм загальним впливом на психіку, що гальмує реалізацію звичайних, 
відпрацьованих раніше дій, які успішно виконувалися у відносно 
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спокійних робочих умовах. [4,С. 183-192].  Сучасні вітчизняні 
дослідники психології екстремальності   на чолі з професорами 
О.В.Тімченком та М.С.Корольчуком  схиляються до того, що  в 
залежності від особливостей конкретних службових задач і умов, у яких 
вони вирішуються, працівники можуть попадати під вплив в основному 
двох умовних груп стрес-факторів службової діяльності.  Перша - 
фактори, які мають безпосередній емоційний вплив (небезпека, 
невизначеність, раптовість, негативні емоційні реакції). Друга умовна 
група - фактори, що мають опосередкований емоційний вплив, який 
залежить від професійних можливостей працівника (дефіцит 
часу,збільшення темпу дій, сумісництво декількох видів діяльності, 
надмір інформації, крайня інтелектуальна складність, ступінь 
злагодженості) [3,С. 254-257].  

Сукупність перерахованих факторів створює психологічне 
навантаження, що впливає на працівника в службовій обстановці. 
Вивченню особливостей екстремальних умов правоохоронної діяльності 
присвячені науково-прикладні праці київських вчених-психологів 
Александрова Д.О., Андросюка В.Г., Казміренко Л.І., Костицького 
М.В., Тарарухіна С.А., Юхновця Г.О., названого вище керівника 
харківської школи психологів-рятувальників професора Тімченка О.В. 
та його колег, професорів Барко В.І., Лєфтерова В.О. які акцентують 
увагу на тому, що потрапивши в екстремальні умови, кожен працівник 
переживає сильні, а інколи і граничні навантаження. Він напружено 
міркує, оцінює, робить для себе висновки, приймає рішення, відшуковує 
способи поведінки, мобілізує власні сили і можливості, переборює 
внутрішні труднощі і коливання, підкоряє свою поведінку службовому 
обов’язку, вирішенню професійних задач і т.ін. Те, що відбувається в 
його психіці, неминуче відбивається на якості професійних дій 
працівника, причому не однозначно.  

Проведені нами емпіричні дослідження готовності молодих 
правоохоронців до виконання службових завдань в умовах напруги 
фактично підтверджують висновки вчених про те, що на психіку якісно 
підготовленого спеціаліста екстремально-психологічні фактори 
впливають позитивно. В умовах напруги в таких працівників мають 
виразний прояв такі якості, як повна самомобілізація, підвищена 
енергійність,  наполегливість і завзятість у досягненні мети; підвищена 
пильність, уважність, спостережливість, швидка і чітка робота думок; 
зібраність і постійна готовність до будь-яких несподіванок, до швидких 
реакцій на зміну обстановки і виникнення небезпеки; стійкість до 
тимчасових невдач [3,С. 265-272]. На недостатньо підготовлених у 
професійному, моральному і психологічному відношенні працівників 
екстремальні ситуації і властиві їм чинники здійснюють негативний 
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вплив. У їх психічній діяльності мають перевагу такі особливості, як 
перехід інтенсивності психічної напруги за межі корисності, 
занепокоєння, розгубленість, нерішучість, уповільненість реакцій; 
підпорядкування своєї поведінки мотиву уникнення невдачі за будь-яку 
ціну (замість прагнення до максимально можливого успіху);  
погіршення кмітливості, спритності і винахідливості в досягненні мети, 
підвищення схильності до пошуку виправдовувань («Хто хоче - той 
шукає способи, хто не хоче — шукає причини»); постійне почуття 
слабкості, втоми, безсилля, невміння мобілізуватися; загострення 
почуття самозбереження, що охоплює часом всю свідомість і стає 
єдиною спонукою поведінки; зростання дратівливості, втрата контролю 
над собою й ін. Ці негативні прояви в психічній діяльності  
відбиваються на діях і вчинках. При переході через межу корисності 
напруги і появі перенапруги (дистресу) в першу чергу втрачаються 
творча здатність, адекватне розуміння того, що відбувається; дії 
робляться стереотипними та недоцільними. При подальшому зростанні 
інтенсивності психічної напруги під впливом  негативних 
психологічних явищ починають з'являтися помилки навіть у 
відпрацьованих уміннях і навичках, їх кількість поступово 
збільшується, результативність діяльності швидко зменшується. 
Тривала дія стресогенних факторів, наявність постійної вітальної 
загрози для життя, висока ймовірність загибелі або поранення, 
травмування визначають високі вимоги до рівня професійної 
підготовленості, що обумовлює психологічну готовність до діяльності в 
екстремальних умовах.  

Стан безпосередньої готовностi формується й закріплюється 
за допомогою тренувань i спеціальних вправ: вирішуються ситуаційні 
завдання, моделюються ситуацiї, наближені до реальних. Незважаючи 
на деяку умовність, така робота допомагає створити мисленеві моделі 
наступної дiяльностi. Звичайно, у таких „програваннях” містяться 
суперечності: окрім їх безумовно корисного результату у вигляді 
нейтралізації чинника несподіваності як основного стресора напруженої 
ситуацiї, прогнозування поведiнки в майбутній екстремальній ситуацiї 
може викликати почуття тривожного чекання, страху та iн. Тому 
паралельно з тренуваннями необхідна самомобілізація та настроєність 
на виконання складного завдання, застосування спеціальних прийомів 
регуляції емоційних станiв. 

Виділення етапу підтримання готовностi у процесi 
виконання складного завдання зумовлене високоймовірними змінами 
ситуацiї, виникненням нових труднощів i перепон, до яких потрібно 
додатково пристосуватися. До того ж, специфіка дiяльностi 
працівників правоохоронних органів передбачає iнколи тривале 
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чекання небезпеки, яке породжує нудьгу, сонливість, пригнічення або 
ж надмірне збудження, афективні спалахи. При настанні 
екстремальної ситуацiї такі негативні стани призводять до порушення 
перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів та настання 
небажаних результатів [2, С. 13].  

Готовність у процесi виконання складного завдання може 
також підтримуватися як за допомогою управлінського впливу 
керівника на підлеглих, так і вміле  застосування методів саморегуляції.  

Типовим прикладом особливої форми екстремальних ситуацій 
службової діяльності правоохоронних органів є розуміння і врахування 
психологічних особливостей і поведінки глядачів. У складній ситуації 
"ефект присутності глядачів" часто примушує співробітників виявляти 
нерішучість, коливатися, нервувати, діяти с оглядом на громадську 
думку. Уникнути впливу глядачів, особливо при забезпеченні 
правоохоронними органами громадського порядку на масових заходах, 
практично неможливо. До нього треба бути готовим. Необхідно 
готувати і проводити спеціальні відкриті тренування, у тому числі 
навчання, під час яких робітники міліції і поодинці, і групами будуть 
діяти в присутності глядачів. Готовність співробітників міліції бути 
психологічно стійкими в ситуаціях подібного впливу настає тоді, коли 
цей вплив  перетвориться для них у звичну норму. 

Необхідно навчитися прогнозувати i враховувати ймовірність 
несприятливого впливу на психіку таких чинникiв: наявність великої 
кількості збуджених людей, емоційний стан яких мимоволі передається 
працівникам; агресивні чи принижуючі гідність висловлювання та дiї 
окремих громадян, певної групи; провокуючі на несанкціоноване 
застосування сили дії; раптовість, неочікуваність ускладнення ситуацiї; 
ризик, зумовлюючий небезпеку для здоров’я i життя; пiдвищена 
відповідальність за наслідки своїх дiй; внутрішній конфлікт між 
бажанням уникнути небезпеки та необхідністю виконувати професійні 
обов’язки; страх помилки та покарання за неї. 

Завчасне формування готовностi до дiй у екстремальних 
ситуаціях передбачає формування „психологічної надійності”, тобто 
таких якостей, як упевненість в собі та своїй підготовленості, у своїх 
колегах, цілеспрямованість, самостiйнiсть при прийнятті рiшення, 
самовладання, вміння керувати своїми емоціями та ін. Потрібно також 
знати про причини виникнення i особливостi перебігу різновидів 
екстремальних ситуацій, у тому числі таких масовидних явищ, як 
мітинги, демонстрації, панічний та агресивний натовп тощо. Стан 
готовностi визначається правовою освіченістю, правильним розумінням 
своїх завдань i обов’язків, знанням порядку несення служби та правил 
застосування зброї i спеціальних засобiв[3,С. 258]. 
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 Як висновок наголошуємо: слід пам’ятати, що в екстремальних 
ситуаціях між сприйняттям обстановки i дією – iнколи немає навіть  не 
хвилини, а секунди. Тому доцільне попереднє опрацювання та 
застосування формул внутрішнього контролю і самомобілізації. У процесi 
такої підготовки засвоюються знання про можливі варіанти розвитку 
напружених ситуацій, їх сутність та адекватні варіанти реагування, 
набуваються відповідні вміння та навички. 
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Оцінка й прогнозування готовності суб’єкта діяльності до дій 

в екстремальних умовах а також вплив цих умов на особистістьє одним 
з пріоритетних напрямів психологічного забезпечення професійної 
діяльності працівників органів внутрішніх справ. 

Вміння ефективно виконувати службові обов’язки в 
екстремальних умовах залежать від багатьох складових. Так, вчені 
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виділяють [1, 2, 3]: 1) вид, інтенсивність і тривалість екстремального 
впливу; 2) попередній досвід суб’єкта діяльності; 3) індивідуальні 
особливості людини тощо. Проте, досить важливою, якщо не 
вирішальною характеристикою, є психологічна готовність до дій в 
екстремальних умовах.  

Психологічна готовність правоохоронця до дій в 
екстремальних умовах – це правова освіченість; правильне розумінням 
власних завдань, обов’язків, правил застосування зброї і спеціальних 
засобів; вміння прогнозувати і враховувати ймовірність несприятливого 
впливу на психіку різних чинників; вміння працювати в умовах 
раптовості, неочікуваності, ризику; підвищена відповідальність за 
наслідки власних дій; вміння саморегулювативнутрішній конфлікт між 
бажанням уникнути небезпеки та необхідністю виконати професійний 
обов’язок, опанувати страх помилки та покарання за неї тощо [1, 3]. 

Психологічна готовністьправоохоронцівдо дій в 
екстремальних умовах є метою й результатом психолого-педагогічної 
підготовки. Вона складається з двох системних блоків[1, 2]: 
1) функціональної готовності, що припускає сформованість професійно 
важливих знань, умінь і навичок; 2) особистісної готовності,що включає 
сформованість і розвиненість адаптивних індивідуально-психологічних 
і індивідуально-психофізіологічних властивостей. 

Виходячи з цього нами було проведено дослідження 
психологічних особливостей готовності майбутніх правоохоронців та 
працівників міліції зі стажем несення служби в ОВС 1-5 років до 
виконання службових обов’язків в екстремальних умовах діяльності. 

У нашому дослідженні індикаторами психологічної готовності 
були взяті показники схильності до патологічних стрес-реакцій в 
екстремальних умовах; здатності до ефективного самомотивування, 
використання внутрішніх ресурсів організму, самомобілізації; вміння 
залучати зовнішні ресурси для виконання поставлених завдань і 
здійснення опору стресу; професійна компетентність. 

Вибірку дослідженнясклали курсанти другого курсу 
факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської 
безпеки та кримінальної міліції у справах дітей Харківського 
національного університету внутрішніх справ (1 група дослідження) та 
працівники міліції зі стажем несення служби в ОВС до 5 років (2 група 
дослідження). 

З метою визначення схильності правоохоронців до 
патологічних стрес-реакцій і невротичних розладів в екстремальних 
умовах несення служби ми провели вивчення та здійснили порівняльну 
характеристику симптомів самопочуття майбутніх правоохоронців і 
працівників ОВС за допомогою опитувальника«Самопочуття в 
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екстремальних умовах» розробленого А. Волковим та Н. Водопьяновою 
(див. табл. 1).  

Як видно з таблиці 1, середні показники симптомів 
самопочуття майбутніх правоохоронців та працівників ОВС зі стажем 
несення служби 1-5 років не мають статистично значимих відмінностей. 
Усі показники, включаючи загальний рівень невротизації, у 
досліджуваних першої (8,70 ± 2,51) та другої (9,35 ±1,89) груп мають 
низький рівень сформованості, що свідчить про високий рівень 
психологічної стійкості та стан оптимальної адаптованості особистості 
майбутніх правоохоронців і працівників ОВС зі стажем несення служби 
1-5 років до екстремальних умов діяльності. 

Таблиця 1. 
Особливості самопочуття правоохоронців в екстремальних 

умовах діяльності, (хср±σ) 
Симптоми 

самопочуття 1 група  2 група t р 

Виснаження  1,85± 1,66 2,11± 1,76 0,63 - 
Порушення вольової 
саморегуляції 1,60± 1,19 1,15± 1,08 0,98 - 

Емоційна нестійкість 1,45± 1,07 1,63 ± 1,24 0,81 - 
Вегетативна 
нестійкість 0,85±1,05 0,57±1,78 0,40 - 

Порушення сну 1,10 ± 1,09 1,78 ± 1,12 0,76 - 
Тривога і страхи 0,70 ± 0,26 0,86 ± 0,54 0,26 - 
Дезадаптація 1,15 ± 1,11 1,25 ± 1,01 0,20 - 
Загальний рівень 
невротизації 8,70 ± 2,51 9,35 ±1,89 0,65 - 

 
Діагностика психологічної готовності правоохоронця до 

екстремального виду діяльності здійснювалася за допомогою методики 
«Психологічна готовність особистості фахівця екстремального виду 
діяльності» розробленої працівниками Національної академії 
Національної гвардії України І.В. Воробйовою, Я.В. Мацегорою та ін. 
(див. табл. 2). 

Визначено, що майбутні правоохоронці (14,10 ± 4,51) та 
працівники ОВС (17,73 ± 5,41) мають середні показники за шкалою 
«Мотивація обов’язком», що свідчить про наявність:усвідомлення 
державної важливості завдань, які виконує правоохоронець; позитивне 
ставлення до професійної діяльності; нестійкої спрямованості на 
виконання вимог законів, присяги, наказів у процесі службової 
діяльності; незначне відхилення в нормативності поведінки і порушення 
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службової дисципліни; потреб у подолані труднощів і прагнення 
досягти поставленої мети; сильний, урівноважений тип поведінки.  

       
Таблиця 2 

Особливості психологічної готовності правоохоронців до 
екстремального виду діяльності, (хср±σ) 

Психологічна 
готовність 1 група 2 група t р 

Мотивація обов’язку 14,10 ± 4,51 17,73 ± 5,41 1,48 - 

Професійна 
витривалість 14,15 ± 4,26 20,60 ± 5,18 4,04 0,001 

Взаємодопомога і 
довіра 15,60 ± 4,33 18,73 ± 6,04 1,79 - 

Професійна 
компетентність 13,75 ± 5,41 20,80 ± 6,83 3,41 0,001 

Вольове зусилля 12,95 ± 4,56 21,20 ± 7,53 4,11 0,001 

 
Діагностовано, що працівники ОВС (20,60 ± 5,18) статистично 

значимо (р ≤ 0,001) мають вищий рівень професійної витривалості 
порівняно з майбутніми правоохоронцями (14,15 ± 4,26). Тобто, 
працівники ОВСзі стажем несення служби 1-5 років у цілому мають 
краще розвинене уміння мобілізувати себе в складній ситуації, здатні 
зосередити сили на виконанні поставленого завдання; проявляють 
вольову стійкість при ухваленні важливого рішення, здатні брати на 
себе відповідальність в екстремальних ситуаціях, порівняно з 
курсантами другого курсу навчання. 

З’ясовано, що майбутні правоохоронці (15,60 ± 4,33) та 
працівники ОВС (18,73 ± 6,04) мають середні показники за шкалою 
«Професійна взаємодопомога і довіра». Такі дані свідчать про те, що 
правоохоронці на різних етапах професіогенезу в змозі побудувати 
процес спілкування, вміють встановити психологічний контакт, 
впоратися з проявами агресивності, спланувати власну діяльність, але 
відчувають невпевненість в собі; схильні до передбачення негативного 
розвитку подій, ризику, вирішення складних задач, але не завжди 
адекватно можуть оцінити обставини, що склалися. 

Встановлено, що показники за шкалою «Професійна 
компетентність» у працівників ОВС (20,80 ± 6,83) статистично значимо 
(р ≤ 0,001) мають вищий рівень розвитку порівняно з майбутніми 
правоохоронцями (13,75 ± 5,41).Можемо стверджувати, що працівники 
ОВС краще ніж другокурсники розуміють суть і зміст службово-бойової 
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діяльності, мають достатню розвиненість здібності до аналізу ситуації 
та умінь і навичок дій в екстремальних ситуаціях(див. табл. 2). 

Діагностовано, що показник за шкалою «Вольове зусилля» 
статистично значимо краще розвинений у працівників ОВС ніж у 
майбутніх правоохоронців (21,20 ± 7,53 > 12,95 ± 4,56; р ≤ 0,001). Тобто, 
на відмінну від другокурсників, працівники ОВС мають краще 
розвинені: здатність керувати власними емоціями, вміння мобілізувати 
себе на виконання поставленого завдання, упевненість у власних силах, 
в успіху, здатність протистояти роздратуванню. 

Таким чином, маючи високий рівень психологічної стійкості 
та стан оптимальної адаптованості особистості до екстремальних умов 
діяльності у майбутніх правоохоронців та працівників ОВС 
діагностовано середній рівень розвитку психологічної готовності до 
екстремального виду діяльності. Крім того, визначено, що у працівників 
міліції зі стажем несення служби ОВС 1-5 років статистично значимо 
краще розвинені здатності до: ефективного використання внутрішніх 
ресурсів організму і особистості для ефективного виконання 
поставлених завдань в напружених умовах; оперативного планування, 
удосконалення набутих алгоритмів професійних дій; самомобілізації, в 
основі якої лежить вольове зусилля. Вищий рівень розвитку за 
більшістю показників психологічної готовності у працівників ОВС, 
порівняно з курсантами, можна пояснити наявністю певного досвіду і 
тренованістю, які набули правоохоронці за час несення служби в ОВС. 

Перспективою подальшої роботи є розробка програми 
професійно-психологічної підготовки правоохоронців до діяльності в 
екстремальних умовах на основі новітніх психо-тренінгових технологій. 
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екогеорафічних процесів, кандидат технічних наук. 
 

Виникнення різних ситуацій, небезпечних для техногенної 
системи і навколишнього середовища, об’єктивно характеризується 
безліччю взаємозалежних факторів, незалежних збурень і загроз, які 
викликають і катастрофічні і аварійні ситуації, що можуть 
ускладнювати прийняття рішень на управління при обмежених 
інформаційних та матеріально-енергетичних, фінансових ресурсах. З 
практики ми спостерігаємо що проблемні ситуації виникають і 
проходять з різною динамікою, яка провокується загрозами, 
некоректним управлінням на верхніх і середніх рівнях ієрархії 
автоматизованих людино-машинних систем і комплексів (АЛМС і К). 

Під рішенням, ми розуміємо вибір способу дій для досягнення 
цілей керування системою. Процес рішення має два компоненти 
діяльності [1], а саме: 

 інтелектуальний (проблема, мета, контроль, 
цілеспрямована стратегія прийняття рішень); 

 процедурну організаційно-технологічну (способи 
реалізації управляючих дій). 

Звідси ми можемо відокремити декілька характерних ознак 
процесу прийняття рішень: 

 можливість вибору способу дії (плани операцій); 
 ціль (чітка або розмита ситуацією); 
 необхідність вольового акту ЛПР при виборі способу 

рішення проблеми; 
 своєчасність згідно етапів розвитку та аналізу ситуації, 

розв’язання проблеми; 
  повноважність дій ЛПР в межах його прав; 
 конкретність процедури вибору способу дій реалізації 

управлінь; 
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 конструктивність - врахування, на основі аналізу ситуації, 
затрат на зміну ситуації і якість управляючих дій відносно цільової 
задачі; 

 адресність виконавчих механізмів як САУ так і ЛПР; 
 реалізованість стратегій і планів управління; 
Розглядаючи ситуаційне керування в ієрархічних людино-

машинних локальних та розподілених системах можемо сказати що це  
є метод формування управляючих дій на основі стратегій передбачення 
небезпеки, аналізі її факторів, симптомів, руйнівних факторів, та 
стратегій зниження негативних наслідків, збереження функціональної 
структури і технологічних режимів при обмежених ресурсах і 
допустимою якістю продукції. 

Стійкий режим функціонування постійно діючих систем, при 
врахуванні впливу комплексу факторів, підтримується шляхом постійних 
управлінських впливів на основі прийняття і виконання рішень, як 
автоматичною системою, так і ЛПР (ОПР) на різних рівнях ієрархії 
структурної організації [1-6]. 

Причинами кризових проблемних ситуацій можуть бути 
фактори внутрішнього і зовнішнього впливу: 

 природні явища (бурі, тайфуни, повені); 
 виробничо-технічні процеси, що вийшли з нормального 

режиму функціонування; 
 політико-економічна обстановка; 
 недостатній рівень знань оперативного персоналу; 
 нестійкість функціональна і структурна системи, випадкові 

відхилення, інженерні помилки в проекті; 
 навмисні провокуючі дії зовнішніх загроз; 
 втрата проектно-конструкторської документації, як основи 

формування ланцюгів дій при прийняті рішень; 
 конфліктні ситуації в команді управління; 
 збої і поломка обладнання; 
 помилкові дії операторів і керівництва вищого рівня 

ієрархії організації. 
Рішення, яке людина приймає на розв’язання проблемної 

ситуації через вибір дій, характеризується певною логікою послідовних 
актів, які визначаються стратегією поведінки, що забезпечує досягнення 
мети. 

Можливість управління тої чи іншої ситуації визначається 
людським фактором (інтелектом ЛПР). Усвідомлена діяльність людини 
є основою процедури пошуку шляхів виходу з кризової ситуації на 
основі логіко-інформаційних ланцюгів процедури прийняття цільових 
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рішень, на основі концентрації зусиль на найбільш складних проблемах 
та мобілізації всіх ресурсів на короткому інтервалі часу дій. Головне 
завдання ситуаційного управління полягає в недопущенні аварійних 
ситуацій, і саме тому необхідними є: 

 механізм розпізнавання передкризових ситуацій логічно 
структурований, відносно процедур опрацювання даних і прийняття 
рішень; 

 аналіз моделі місії і цілі керування в складній людино-
машинній й агрегованій системі, як засіб вибору антикризової стратегії 
(оцінка рівня ризику); 

 синтез механізму запобігання кризової та аварійної ситуації, 
на основі прогнозування ймовірного ходу динаміки функціонування 
системи; 

Межа дії з точки зору ефективності, знаходиться між 
спонтанними і необдуманими до високо-логічних і математично точно 
перелічених ходів в тактиці і стратегії реалізації цілі [1, 2]. 

Згідно вище зазначеного та виходячи з логіки процесів їх 
інформаційного відображення можна виділити такі межі [1]: 

 інтуїтивне рішення основане на базі знання набутими 
іншими особами, яке використовувалось на основі аналогій для 
розв’язання типових ситуацій; 

 рішення побудовані на ланцюгу суджень особою, на основі 
спроби побудувати ланцюги причинно-наслідкових зв’язків і 
процедурах елементарного логічного виводу, на основі власних знань 
(неформалізованих) та аналогій розв’язання ситуацій в минулому; 

 врівноважені логічно обґрунтовані рішення, які 
базуються на генерації вихідних ідей способів розв’язання проблеми, 
тобто генерації гіпотез та алгоритмів їх перевірки, прогнозу результатів 
дій, та критичного аналізу способу прийняття рішень відносно обраних 
цілей і ступеня ризику; 

 імпульсивна модель рішення основана на основі хаотично 
спланованих ідей, на основі яких формуються необґрунтовані і явно 
виражені стратегії дій, які приймаються непослідовно на інтервалах 
термінального часу; 

 інертні рішення є результатом стратегії обережного 
пошуку на основі мінімізації ризику при виконанні дій, при цьому 
контроль управління переважає генерацію ідей для розв’язання 
проблеми; 

 ризиковані рішення ґрунтуються на детальному 
обґрунтуванні гіпотез в процедурах формування послідовних дій з 
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граничною максимізацією ефекту на грані ризикових операцій процесу 
управління. 

Знання своїх і чужих помилок допомагає уникнути їх надалі. 
На рішення, організації, що приймаються в рамках, безумовно накладає 
відбиток специфіка ділової сфери. У організаціях працюють звичайні 
люди, які не застраховані від тих же по суті помилок, які здійснюються 
ними і поза організаціями. 
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ДИНАМІКА КОМПОНЕНТІВ ЦІЛЬОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
 Пенькова Н.Є. 

Національна академія Національної гвардії України, 
старший викладач кафедри військового навчання та виховання. 

 
У попередніх дослідженнях нами була розроблена модель 

цільової психологічної готовності військовослужбовців Національної 
гвардії України (НГУ) до службово-бойової діяльності (СБД) у процесі 
проведення антитерористичної операції (АТО) [1,2]. Для визначення її 
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особливостей розвитку та динаміки перед відрядженням в зону АТО та 
після повернення було здійснено дослідження компонентів «професійна 
витривалість», «професійне співробітництво», «професійна 
компетентність», «самомобілізація». В якості психодіагностичного 
інструментарію використовувалися методика «Вольова регуляція 
особистості» (автори М.С. Гуткін, Г.Ф. Міхальченко), багаторівневий 
особистісний опитувальник (БОО) «Адаптивність» (автор 
А.Г. Маклаков), методики «Короткий орієнтувальний тест» (адаптація 
тесту Вандерліка), «Стиль саморегуляції поведінки (ССП–98)» (автор 
В. Моросанова). Крім того, додатково застосовувалася методика 
багатофакторного дослідження особистості (автор Р. Кеттелл), яка 
дозволила визначити індивідуально-психологічні особливості та їх 
динаміку декількох структурних компонентів цільової психологічної 
готовності особистості військовослужбовця НГУ до виконання СБД в 
умовах проведення АТО. У дослідженні прийняли участь 150 
військовослужбовців Східного оперативно-територіального обєднання 
НГУ (50 офіцерів, 52 військовослужбовця військової служби за 
контрактом, 48 військовослужбовців строкової служби, які приймали 
участь на першому етапі проведення АТО).  

Аналіз отриманих результатів дозволив виявити, що 
показники вольової регуляції особистості після відрядження дають 
змогу стверджувати, що в ході виконання службово-бойових завдань 
(СБЗ) «професійна витривалість» військовослужбовців строкової 
служби майже не зазнала істотних змін. Офіцери (t=3,2, р≤0,01) та 
військовослужбовці за контрактом (t=4,4, р≤0,01) стали більш 
усвідомлено ставити для себе реалістичні цілі та ефективно досягати їх, 
адже збільшився загальний рівень їх вольової регуляції. Складний та 
небезпечний характер діяльності показав, що під час виконання своїх 
обов’язків військовослужбовці просто не мають права на помилки, які 
можуть призвести до власної небезпеки, втраті здоров’я або навіть 
життя, тому діяти потрібно швидко, впевнено і рішуче. Це сприяло 
підвищенню рівня організованості життя офіцерів (t=3,2, р≤0,01) та 
військовослужбовців військової служби за контрактом (t=4,4, р≤0,01). 
Морально-етичні та особистісні цінності, притаманні їм на даному етапі 
особистісного розвитку, сприяли збільшенню показника усвідомлення 
смислу життя взагалі та професійної діяльності зокрема шляхом 
відповідності поведінки ціннісним та розумовим орієнтирам. Стійкість 
та наполегливість дозволили офіцерам (t=4,4, р≤0,01) непохитно 
триматися поставленої мети, незважаючи на перепони та невдачі, 
доводячи розпочату справу до кінця. 

В офіцерів (t=3,5, р≤0,01) та військовослужбовців військової 
служби за контрактом (t=3,8, р≤0,01) більш якісно формувалися навички 
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та вміння, необхідні для досягнення поставленої мети, адже вони 
набули додатковий професійний досвід, що розширило спектр 
можливих алгоритмів виконання типових СБЗ. Здатність до швидкого 
перебору можливих варіантів своєї поведінки та вибору з них 
оптимального, реалізуючи саме його при виконанні поставленого СБЗ 
(t=2,3 та t=3,3, р≤0,01 відповідно) дозволила їм бути більш впевненими 
та незалежними від сторонніх впливів. Отже, набутий досвід при 
виконанні СБЗ у зоні проведення АТО сприяв збільшенню вольової 
організації особистості офіцерів та військовослужбовців військової 
служби за контрактом. Вони стали більш рішучими та наполегливими у 
досягненні поставленої мети. Відповідність поведінки ціннісним та 
розумовим орієнтирам, здатність до самостійного прийняття рішень у 
ситуації невизначеності дозволили їм ефективно виконувати свої 
службово-бойові обов’язки, досягаючи поставленої мети з 
мінімальними втратами. 

Результати вивчення компоненту «професійне 
співробітництво» після повернення з зони проведення АТО дають змогу 
стверджувати, що у військовослужбовців військової служби за 
контрактом знизилися показники за всіма представленими шкалами БОО 
«Адаптивність», отже їх адаптивні здібності підвищилися (t=5,0, р≤0,01). 
Згідно отриманих результатів, вони достатньо легко адаптувалися до 
нових умов виконання СБД, побудувавши стратегію своєї поведінки 
таким чином, що їм вдалося адекватно орієнтуватися в ситуації, швидко 
виробляючи стратегію своєї поведінки. Реалістичне сприйняття дійсності 
(t=4,3, р≤0,01) їм дозволило підвищити рівень нервово-психічної стійкості 
та поведінкової регуляції. Висока адекватна самооцінка (методика Р. 
Кеттелла, фактор Мd – t=3,1, р≤0,01) дозволила раціонально та 
усвідомлено оцінити ситуацію та свої можливості щодо її поліпшення. 
Спільна СБД військовослужбовців військової служби за контрактом 
протягом тривалого часу позитивно впливала на службові стосунки з 
колегами (t=3,7, р≤0,01), дозволяючи їм швидше досягати 
взаєморозуміння та більше довіряти один одному (методика Р. Кеттелла, 
фактор «А» – t=3,3, р≤0,01), реально оцінюючи свою роль у військовому 
колективі та намагаючись дотримуватися загальноприйнятих норм 
поведінки (методика Р. Кеттелла, фактор «G» – t=2,2, р≤0,05).  

Згідно отриманих даних, офіцерам та військовослужбовцям 
строкової служби було складніше пристосуватися до умов діяльності у 
зоні проведення АТО. Постійна зміна зовнішніх обставин, передусім, 
впливала на успіх адаптації офіцерів (t=3,0, р≤0,01), можливо тому, що в 
звичних умовах діяльності ознаки різних акцентуацій, притаманних їх 
особистостям, компенсувалися та набули свого прояву при зміні 
діяльності. Значні психічні та фізичні навантаження, зміна ритму життя, 
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розлука з домом та родиною призвели до частіших проявів 
психоемоційної напруги, перевтоми або порушень функцій організму, що 
могли призводити до деякої незграбності у поведінці, та, як наслідок, 
зниження ефективності професійної діяльності офіцерів (t=2,8, р≤0,01) та 
військовослужбовців строкової служби (t=6,1, р≤0,01). Регламентований 
режим поведінки також негативно відобразився на міжособистісному 
просторі військовослужбовців строкової служби (t=2,8, р≤0,01) та 
офіцерів (t=2,4, р≤0,05). Спілкування супроводжувалося високим рівнем 
напруги, конфліктністю та зниженням довіри. А військовослужбовці 
строкової служби (t=3,2, р≤0,01) взагалі не «знайшли» свого місця у 
колективі. Неврахування їх думки через некваліфікованість у сфері СБД в 
умовах проведення АТО могло призвести до повного ігнорування 
загальноприйнятих норм поведінки. 

Діагностичні значення інтелектуальних здібностей, як одного 
з показників компонента «професійна компетентність», по закінченню 
виконання СБЗ в зоні проведення АТО показали, що загальні розумові 
здібності офіцерів підвищилися (t=2,6, р≤0,05), а військовослужбовців 
військової служби за контрактом знизилися (t=2,7, р≤0,01). Отже, в ході 
виконання СБЗ в зоні АТО офіцери набули великий практичний досвід, 
збільшили рівень своїх знань, вмінь та навичок, що дозволяє їм у 
подальшому виконувати складні та небезпечні види, форми та способи 
СБД. Військовослужбовці військової служби за контрактом виявилися 
менш витривалими до тривалих розумових навантажень, можливо тому, 
що вони доклали багато зусиль, розуміючи, що іноді варто попрацювати 
на межі своїх резервів, а потім буде можливість відпочити та відновити 
свою працездатність. Отже, проведене дослідження показало, що у 
цілому, професійна діяльність офіцерів під час відрядження у зоні 
проведення АТО підвищила рівень їх професійної компетентності. 

Дослідження динаміки вольового зусилля, як одного з 
показників компонента «самомобілізація», показало, що характерним 
для офіцерів є його збільшення майже за всіма шкалами опитувальника 
ССП – 98. Завдяки високому рівню сформованості мотивації досягнення 
офіцери обрали оптимальний стиль саморегуляції поведінки, який 
дозволив їм компенсувати вплив особистісних, характерологічних 
особливостей, які перешкоджали досягненню мети (t=5,3, р≤0,01). Їх 
регуляторні процеси виявилися найбільш пластичними (t=5,8, р≤0,01), 
адже офіцерам, як керівникам, в першу чергу, необхідно швидко та 
своєчасно корегувати дії своїх підлеглих, оцінюючи зміну 
екстремальних умов діяльності завдяки усвідомленому програмуванню 
своїх дій (t=4,4, р≤0,01). Здатність продумувати свої дії та поведінку для 
досягнення поставлених цілей дозволила офіцерам самостійно 
розробляти гнучкі програми дій не лише власної поведінки, але й 
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розробляти алгоритми службово-бойових дій своїх підлеглих. Водночас 
в офіцерів збільшилося прагнення працювати та приймати рішення 
разом з колегами (фактор «Q2» – t=2,0, р≤0,05). Ці результати мають 
своє підтвердження за методикою Р. Кеттелла (фактор «Е» – t=2,8, 
р≤0,01). Розвиненість та адекватність самооцінки, сформованість і 
стійкість суб’єктивних критеріїв оцінки результатів (t=2,5, р≤0,05) 
дозволила офіцерам гнучко адаптуватися до зміни умов СБД. Офіцери 
(t=3,6, р≤0,01) та військовослужбовців військової служби за контрактом 
(t=2,6, р≤0,05) підвищили здатність виділяти значущі умови досягнення 
мети як в поточній діяльності, так і в перспективі, що мало свій прояв у 
відповідності отриманих результатів прийнятим цілям. Їх уявлення про 
внутрішні та зовнішні значущі умови стали більш усвідомленими та 
адекватними. 

Після відрядження у зону проведення АТО 
військовослужбовці військової служби за контрактом (t=3,3, р≤0,01) та 
військовослужбовці строкової служби (t=2,1, р≤0,05) стали більш 
залежними від думки та оцінки безпосередніх керівників, адже у 
більшості випадків від військовослужбовців потребували лише суворого 
виконання завдання у такому вигляді, як це потребував командир. Для 
військовослужбовців строкової служби характерним стало зниження 
загального рівня саморегуляції поведінки (t=2,2, р≤0,05) та 
усвідомленого планування діяльності (t=2,5, р≤0,05). Розходження 
реального стану речей з уявленнями щодо майбутньої діяльності 
призвело до того, що планування діяльності стало менш реалістичним 
та деталізованим, а їх інтереси стали менш стійкими.  

Таким чином, проведене дослідження показало, що у 
військовослужбовців військової служби за контрактом збільшилися 
адаптивні здібності: підвищилась нервово-психічна стійкість, 
покращились взаємовідносин з колегами шляхом збільшення довіри до 
оточуючих. Процес адаптації офіцерів та військовослужбовців 
строкової служби до умов перебування в зоні АТО проходив складніше: 
вони відчували психоемоційну напругу, конфліктні відносини у 
спілкування та зниження довіри. Але під час виконання СБЗ у зоні 
проведення АТО офіцерам вдалося легше за інших військовослужбовців 
оволодіти новими видами діяльності, вони почували себе більш 
впевнено в незнайомих ситуаціях, а в звичних видах діяльності їх успіхи 
були стабільними. Військовослужбовці строкової служби, навпаки, 
стали менш схильними до планування своєї діяльності на майбутнє, 
ситуативно та іноді не самостійно висуваючи цілі своєї діяльності. 
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ПРИКОРДОННИКІВ 
 

Вірний С.С. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  

старший викладач кафедри практичної психології та безпеки 
життєдіяльності. 

 
Результати аналізу наукових праць щодо проблеми теоретико-

методологічного вивчення феномену копінг-стратегій (КСтр) поведінки 
прикордонників в емоційно-напружених ситуаціях та окреслення його 
адаптаційних характеристик уможливили розробку власної наукової 
позиції щодо її дослідження. Передусім запропоновано схематичну 
модель копінг-вирішення професійних стресових ситуацій, яка 
презентує чітку логіку розуміння професійного копінгу в умовах 
невизначеності, а саме, через когнітивну репрезентацію об’єктивних 
характеристик ситуації, що складає модус вирішення проблеми, та через 
емоційну репрезентацію об’єктивних характеристик, що складає модус 
змін власних установок по відношенню до ситуації. Поданий контекст 
копінг-вирішення професійних стресових ситуацій демонструє 
оптимальний варіант інтерпретації КСтр як конструктивного способу 
адаптації до стресових умов, а це,у свою чергу, уреальнює розгляд КСтр 
як специфічного виду соціальної поведінки, що забезпечує професійне 
здоров’я та благополуччя фахівця. 
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Обґрунтовано підхід структурно-процесуальної організації 
КСтр поведінки, де основні структурні складові представлені набором 
когнітивних, емоційних та поведінкових ознак особистості. У виділеній 
тріаді «емоційно-напружена ситуація → копінг-стратегії → адаптація» 
розкривається взаємодетермінізм процесу професійного стресу у 
процесуальному і регулятивному аспектах: переживання людиною 
стресової (емоційно-напруженої) ситуації відбувається за усвідомленим 
алгоритмом дій, який із кожним наступним проявом демонструє 
ментально-адаптаційні ознаки специфікації й удосконалення, при цьому 
найкращим атрибутом такої специфікації копінг-вирішення емоційно-
напружених (стресових) ситуацій визначено стаж професійної діяльності. 

Емпірико-діагностичне вивчення КСтр поведінки 
прикордонників в емоційно-напружених ситуаціях проводилось на базі 
Луцького прикордонного загону Північного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України. У дослідженні брало участь 
263 прикордонники (інспектори прикордонної служби 1-3 категорій), 
група експертів налічувала 16 осіб. 

З урахуванням думки експертів виокремлено типові ознаки 
емоційно-напружених ситуацій у професійній діяльності інспекторів 
прикордонної служби, зокрема з’ясовано, що переважно усі типові 
для їх професійної діяльності ситуації, пов’язані із великою загрозою 
для життя та здоров’я прикордонників і потребують від фахівців 
уміння приймати самостійні рішення, при цьому найбільш 
значущими для прийняття рішення є такі індивідуально-психологічні 
характеристики як висока професійна та соціальна відповідальність, 
схильність до самоствердження, емоційна стійкість, можливість 
впливати на перебіг подій. 

Результати дослідження особливостей когнітивної оцінки 
емоційно-напружених ситуацій інспекторами прикордонної служби 
залежно від їх стажу професійної діяльності виявили, що у групі 
досліджуваних із стажем від 1-го до 5-ти року перші п’ять позицій 
посідають такі ситуації як «чергування в нічний час» (0,871), 
«необхідність застосування зброї (спецзасобів)» (0,847), «виявлення ознак 
порушення кордону» (0,836), «небезпека для здоров’я і життя» (0,831) та 
«отримання повідомлення про погрозу особистої безпеки» (0,742). Для 
респондентів із стажем професійної діяльності 5-10 років найбільш 
значущими емоційно-напруженими ситуаціями є «надходження умовного 
сигналу про колективну небезпеку» (0,870), «незадовільний клімат у 
колективі» (0,854), «отримання повідомлення про погрозу особистої 
безпеки» (0,846), «виявлення ознак порушення кордону» (0,821) та 
«необхідність застосування зброї (спецзасобів)» (0,763). У групі 
прикордонників із стажем професійної діяльності понад 10-ти років перші 
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місця в ієрархії значущості емоційно-напружених подій займають такі 
ситуації як «надходження умовного сигналу про колективну небезпеку» 
(0,815), «виявлення ознак порушення кордону» (0,752), «небезпека для 
здоров’я і життя» (0,687), «участь у рятувальних заходах, заходах з 
ліквідації наслідків стихійного лиха, техногенної катастрофи тощо» 
(0,654) та «необхідність застосування зброї (спецзасобів)» (0,644), 
причому найвиразнішою є особиста відповідальність фахівця щодо 
виконання як індивідуальних, так і групових дій. 

Подальший аналіз та інтерпретація отриманих результатів 
стосувалися особливостей прояву когнітивних, емоційних та 
поведінкових ознак особистості прикордонників залежно від стажу їх 
професійної діяльності. Застосування однофакторного дисперсійного 
аналізу підтвердило статистично значущі відмінності середніх значень 
груп, диференційованих за стажем роботи (рівень достовірності від 
р≤0,01 до р≤0,001). 

Проведення факторизації методом головних компонент із 
варімакс-обертанням матриці психологічних показників дало змогу 
отримати однозначно інтерпретовану факторну структуру 
психологічних особливостей прояву КСтр прикордонників з різним 
стажем професійної діяльності. Правомірність застосування методу 
факторного аналізу до вибірки перевірялась за критерієм 
Кайзера−Мейєра−Олкіна: значення кореляції між фактором та 
змінними, що входять у його структуру, менше 0,5 до уваги не брались.  

Так, виявлено, що факторну структуру психологічних 
особливостей прояву КСтр прикордонників із стажем професійної 
діяльності до 5-ти років складають: «фрустрація» (11,7 % дисперсії), 
«невпевненість» (10,5 %), «моральна нормативність» (9,6 %), 
«врівноваженість» (8,2 %), «нервово-психічна стійкість» (7,3 %), 
«зобов’язуюча комунікабельність» (7,2 %), «інтровертованість» (7,1 %), 
«асоціальні дії» (6,7 %), «реактивна агресивність» (6,4 %). До факторів, 
які визначають психологічні особливості прояву КСтр прикордонників із 
стажем професійної діяльності від 5-ти до 10-ти років, відносяться: 
«ригідність» (17,0 % дисперсії), «адаптивний потенціал» (15,5 %), 
«врівноваженість» (11,1 %), «вступ у соціальний контакт» (8,5 %), 
«реактивність» (7,8 %), «компенсація» (6,0 %), «регресія» (5,7 %), 
«нав’язливість» (5,5 %), «сором’язливість» (4,8 %). У групі 
прикордонників із стажем професійної більше 10-ти років факторну 
структуру їх психологічних особливостей прояву КСтр, складають 
«відкритість» (12,9 %), «адаптивний потенціал» (12,8 %), «пошук 
соціальної підтримки» (7,84 %), «прихована депресія» (7,8 %), 
«нав’язливість» (7,1 %), «сором’язливість» (6,9 %), «особистісна 
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тривожність» (6,3 %), «ригідність» (5,7 %), «імпульсивна тривожність» 
(5,7 %). 

Внаслідок застосування регресійного аналізу виокремлено 
найсуттєвіші прогностичні детермінанти прояву КСтр прикордонників в 
усіх трьох вибірках. Величини стандартизованих коефіцієнтів регресії () 
дають змогу зробити висновки щодо внеску кожного з них в остаточну 
модель множинної регресії. Так, найбільший внесок у дисперсію залежної 
змінної («індекс конструктивності копінг-стратегії») фахівців зі стажем 
професійної діяльності до 5-ти років здійснюють «невпевненість» (-
0,479), «моральна нормативність» (0,317), «фрустрація» (0,268), 
«зобов’язуюча комунікабельність» (0,261) та «інтровертованість» (-
0,121); фахівців зі стажем професійної діяльності 5-10 років – «вступ у 
соціальний контакт» (0,490), «ригідність» (0,294), «адаптивний 
потенціал» (0,273) та «реактивність» (-0,210); у групі фахівців зі стажем 
професійної діяльності понад 10 років – «пошук соціальної підтримки» 
(0,452) та «сором’язливість» (0,212). 

Отже, результати емпіричного дослідження дозволяють дійти 
висновку про наявність певної закономірної зміни використання 
прикордонниками КСтр поведінки у їх конструктивності. Ця 
закономірність може бути визначена як ефект поступового набуття 
життєстійкості, який виражається у поступовій зміні КСтр (невпевнені дії 
→ вступ у соціальний контакт → пошук соціальної підтримки): для 
прикордонників із стажем роботи до 5-ти років із домінуючою стратегією 
«невпевнені дії» → ефект пасивної відповідальності; для прикордонників 
із стажем роботи від 5-ти до 10-ти років із домінуючою стратегією «вступ 
у соціальний контакт» → ефект активної кооперації; для прикордонників 
із стажем роботи понад 10-ти років із домінуючою стратегією «пошук 
соціальної підтримки» → ефект конструктивної взаємодії. 

Перспективами подальшої розробки та дослідження проблеми 
є впровадження системної діагностики копінг-стратегій поведінки 
прикордонників, які, поряд із показниками їх професійної 
адаптованості, уможливлять удосконалення теоретико-методологічних 
конструктів вивчення професійного здоров’я цих фахівців та 
прикладних аспектів конструктивної гармонізації процесу їх 
професіоналізації.  
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ВІЙСЬКОВИЙ ДУШПАСТИР: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 
АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Нагірняк М.Я. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
викладач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, 

кандидат історичних наук, доцент. 
 
Церква Христова із самого початку свого існування 

намагалася охоплювати своєю діяльністю всі сфери суспільно-
державного життя. Її священнослужителі намагаються охопити та 
позитивно вплинути на всі сфери життя. Демократичні перетворення в 
українському суспільстві та армії зумовили впровадження принципу 
свободи релігії в країні і створюють реальні можливості душпастирської 
опіки та виховного впливу Церкви на діяльність військових структур 
нашої молодої держави.  

“… Йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина 
і Святого Духа; навчаючи їх зберігати все, що Я заповідав вам ” 
(Мф. 28, 19-20). Ці слова із Біблії визначають необхідність навчальної 
місії Церкви в кожному місці її присутності в світі.  

Попри всі законодавчі обмеження та заборони Церква завжди 
проповідувала й проповідуватиме Христа у війську. Цей обов’язок для 
християнина вищий за змінювані державні закони. 

Чому ж упродовж багатовікової історії Церква брала активну 
участь у моральному і духовному житті армії і воїна? 

Звернемо, насамперед, увагу на сам суб’єкт, пов’язаний з 
феноменом військового душпастирства – на військовозобов’язану 
людину, яка виконує свої обов’язки в екстремальних ситуаціях. 
Віруючий військовослужбовець – це християнин, тому все те, чого 
Церква навчає і вимагає від своїх вірних, – обов’язкове і для нього. Все, 
чого навчає Церква, зобов’язує воїна, позитивно впливає на всю його 
діяльність і формує певний тип військової культури. 

Життя в екстремальних ситуаціях ставить перед людиною 
дуже специфічні завдання. Але християнські чесноти не стають для 
нього необов’язковими, навпаки: на них слід наголошувати сильніше. 
Адже, погодьмося, патріотизм захисника чи рятівника вимагає від нього 
набагато більше, аніж від цивільної людини. Він зобов’язаний покласти 
в разі необхідності на жертовник Батьківщини своє життя. І людина-
патріот чинить це не із зовнішніх спонук – вимог закону, а із внутрішніх 
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– з любові до своєї Вітчизни, відповідальності за виконання свого 
гуманного обов’язку. 

І водночас воїн ніколи не перестає бути християнином; він 
має шанувати християнські норми життя і завжди додержуватися їх. Він 
ніколи не повинен зловживати своїм станом і використовувати його для 
задоволення своїх пристрастей, не повинен виходити поза межі своїх 
обов’язків ані зловживати силою, яку йому довіряє державна влада. Це 
значить, що, будучи вірною й розсудливою людиною, кожен може 
сумлінно виконувати свої обов’язки і зберігати праведним своє життя, 
постійно дбаючи про свою вдосконалення. На всі ці факти душпастир 
обов’язково повинен звертати увагу своїх підопічних і так, остерігаючи, 
рятувати їх від душевних мук, сумнівів та докорів сумління. 

“Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили 
ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного” (Мф. 5, 16), – ці 
слова заслуговують найчастішого цитування душпастирем при 
здійсненні виховної функції. 

Праця військовозобов’язаного – це постійне перебування в 
спільноті, в умовах колективної свідомості. Такі умови несуть небезпеку 
нівелювання особистих чеснот на догоду загальній нормі, створюють 
неабиякі можливості до розвитку смирення, вірності обов’язку. Армія 
може бути чудовою школою формування в душі молодої людини вміння 
послуху, підпорядкування, відповідальності. Душпастир повинен вчити 
бачити в колективі сукупність особистостей, помічати неповторність і 
цінність кожної з них, берегти власні життєві набутки.  

Пастирська турбота Церкви щодо військових пояснюється 
особливими умовами військового життя, яке випадає переважно 
молодим чоловікам, часто відірваним від своїх орієнтирів і від 
цивільного життя, і ця турбота Церкви проявляється здавна. Священик, 
усвідомлюючи особисту відповідальність перед Богом, призваний бути 
водночас і духовним наставником і слугою кожної людини, яка 
перебуває під його опікою. У всі часи військові священики 
проповідували любов до Батьківщини, мужність і здатність до опору, 
піклування про поранених, рятували душі, хоронили вбитих, 
заспокоювали людей, розвивали в собі і в людях довкола потребу у 
молитві, виявляли готовність присвятити себе справедливій справі і 
ніколи не брали до рук зброю, маючи своєю зброєю молитву і 
християнські чесноти. 

Практичне життя кожної людини дає чимало підтверджень 
того, що релігійне виховання стримує людину від морального падіння 
та допомагає їй виконувати свій обов’язок перед суспільством. Варто 
зазначити, що суто військове, професійне виховання солдатів може 
обмежуватися виключно армією. В той же час духовне виховання 
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повинно розпочинатися із сім’ї та школи. Адже саме в дитячому, а ще 
більше – в юнацькому віці формується характер людини, її 
світобачення, у тому числі і релігійне. І за короткий термін військової 
служби істотно вплинути на людину майже неможливо, особливо в 
плані викорінення аморальних схильностей, які являються результатом 
неправильного духовного виховання, оскільки армія має справу із уже 
сформованими духовно особами. 

Наступна риса характеру, що формується душпастирем в 
мілітарних організаціях – вірність обов’язкові перед Богом та іншими 
людьми. В Святому Письмі наголошується, що хто вірний у найменшім, 
той і в великому вірний; а хто нечесний у найменшім, той і в великому 
нечесний. Завданням душпастиря є, серед іншого, допомога в пошукові 
сенсу виконання безлічі дріб’язкових і на перший погляд непотрібних 
обов’язків, до чого змушена людина у війську. Перспектива гідного 
проходження школи цих обов’язків, власне, й провадить через 
гартування в чесноті й вірності обов’язкові до належного християнинові 
поступу в самовдосконаленні, в основі якого повинно лежати вчення 
про спокуту, спасіння людини. 

Душпастир покликаний вказувати на цінність праці, 
виховувати нетерпимість до власних лінощів. Це досягається суворим і 
невблаганним режимом дня, невпинною боротьбою з труднощами. 
Власне тим, до чого мусить привчати служба у війську. 

Культура мови – невід’ємна риса християнського способу 
життя. Третя заповідь Божа Мойсеєві говорить: “Не вимовляй імені 
Господа, Бога твого, марно, тому що Господь не залишить без 
покарання того, хто промовляє ім’я Його марно” (Вих. 20, 7).  

Відродження кращих християнських традицій українського 
війська неодмінно пов’язане з шануванням святих воїнів: князів 
Володимира, Бориса і Гліба, Михаїла Чернігівського, Федора і 
Костянтина Острозьких. Священики мусять розповісти про давні звичаї 
відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, про перебування 
українського козацтва й стрілецтва, вояків Української Повстанської 
Армії під омофором Пречистої Діви Марії. Заслуговує на особливу 
увагу постать Архистратига Божого Михаїла, розповідь про котрого 
може бути зразком мудрого послуху й вірності як запоруки перемоги. 

Церква тлумачить п’яту заповідь широко. “Шануй батька 
твого і матір твою, [щоб тобі було добре і] щоб продовжились дні твої 
на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі” (Вих. 20, 12) – ці слова 
стосуються і нашого ставлення до рідної землі, свого народу, його 
культури, традицій, віри. Військова служба може бути виявом глибокої 
релігійності, коли вона обумовлена прагненням захистити Україну від 
ворогів, стати на варті самостійної держави, на захист життя інших 
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людей та їхнього майна. Душпастирське навчання неодмінно прямує до 
такої інтерпретації військового обов’язку, що підпорядкований 
Христовому вченню живе за принципом: “Немає більшої від тієї 
любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх.” (Ін. 15, 13). 

Душпастирська опіка не повинна перетворюватися на 
механічну заміну ідеологічної служби минулого. Її мета є протилежною 
до служби політрука. Замість поширення фальшивих ідей та політичних 
міфів Церква дбає про виховання в правді, збереження людської 
особистості військовика неушкодженою та здатною до духовного 
вдосконалення за будь-яких умов. 

Виховна робота командирів та душпастирська діяльність 
священика повинні взаємно доповнювати одна одну та мати спільний 
знаменник – і тоді результати будуть вагомими.  

Таким чином, метою душпастирської опіки 
військовослужбовців є творити Церковну єдність у війську. 

Свою роботу душпастирі спрямовують на вирішення завдань 
виховання у військовослужбовців: 

 відповідальності за свої вчинки; 
 відрази до зла, зміцнення віри у справедливість;  
 моральної стійкості в подоланні небезпек і труднощів 

військової служби; 
 вірності військовій присязі, Бойовому прапорові частини, 

послуху керівництву держави та безпосередньому командуванню; 
 почуття любові до Батьківщини, готовності до 

самопожертви заради Вітчизни і ближніх; 
 формування Божих чеснот (віри, надії, любові) і 

моральних чеснот (мудрості, поміркованості, мужності і 
справедливості), нетерпимості до всякого роду гріха – морального зла; 

 утвердження в свідомості військовослужбовців 
загальнолюдських цінностей, плекання поваги до історичного і 
культурного минулого України; 

 морально-психологічної стійкості в подоланні небезпек і 
труднощів військової діяльності, свідомого дотримання дисципліни як 
основи встановленого Божого порядку. 

Отже, головне завданням військового священика – це завжди 
перебувати поруч військовослужбовця і бути для нього духовною 
підтримкою у різних моментах його служби. Він повинен виконувати 
місію апостолів, йти туди і до тих, хто за різних обставин, навіть 
бажаючи, не може прийти до Церкви, оскільки виконує свій обов’язок, 
охороняє свою Батьківщину та свій народ. 
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Крім забезпечення конституційного права військовослужбовця 
на задоволення своїх релігійних потреб, присутність духовенства у 
Збройних Силах полегшить адаптацію молодих солдат, сприятиме 
усуненню жорстокості, попередженню випадків самогубства, певному 
умиротворенню у військових колективах. 

Військо є невід’ємною інтегральною частиною суспільства, і 
його проблеми не повинні бути нам байдужими. Церква це розуміє, і саме 
тому на кожній Літургії чуємо: “… І за все військо Господеві 
помолімося”. 
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Професійні умови діяльності фахівців з НС – це мінливі 
об’єктивно-суб’єктивні обставини,  в яких наявна реальна або уявна 
загроза їхньому життю. Коли на фахівця з НС впливають психогенні 
фактори з великим негативним психоенергетичним потенціалом [2], або 
меншої сили, але тривалий час, чи він недостатньо підготовлений до 
професійної діяльність в екстремальних умовах, то, як правило, 
відбувається порушення його емоційної стійкості. Це своєю чергою 
спричиняє грубі порушення в послідовності дій, помилки, неточність, 
несвоєчасність тощо, які можуть призвести не лише до невиконання 
завдань щодо ліквідації наслідків природних, екологічних, технічних і 
технологічних аварій та катастроф, а й до каліцтва чи, навіть, загибелі 
фахівця з НС, що може потягнути за собою, по-перше, загибель інших 
членів аварійно-рятувальної команди, по-друге, тих людей, яких вони 
прийшли рятувати, по-третє, нові руйнування, вибухи, витоки отруйних 
речовин тощо. 

Емоційна стійкість фахівця з надзвичайних ситуацій являє 
собою динамічне психоемоційне інтегроване утворення, яке є наслідком 
взаємодії, взаємовпливу психоенергетичних потенціалів її структурних 
складових, та яке володіє стабілізуючим психоенергетичним 
потенціалом, котрий здатний протистояти негативним емоціям і 
збудження в екстремальних умовах професійної діяльності.  

Всі складові, які визначають емоційну стійкість фахівця з НС в 
екстремальних умовах діяльності, знаходяться між собою в постійній 
інтеграційній взаємодії та взаємовпливові й утворюють певний потенціал 
(за М.Й.Варієм, це психоенергетичний потенціал [2]). Позитивна 
величина цього потенціалу, власне, і відображає рівень емоційної 
стійкості, оскільки вона здатна протистояти негативним емоціям і 
збудженням. А негативна величина такого психоенергетичного 
потенціалу вказує на порушення емоційної стійкості у фахівців з НС чи її 
відсутність.   

Оскільки професійно-екстремальна діяльність є постійно 
змінною, своєрідною, то її ефективність залежить, на думку М.М. 
Козяра, від функціонування цілісного комплексу «фахівець – ситуація – 
інформація – дії» [6]. Тут важливими є всі чотири складові, кожна з них 
«робить її значною мірою невизначеною, непередбачуваною, а значить 
ризикованою… Звідси вона завжди пов’язана з достатньо високим 
ступенем ризику для життя фахівців з НС» [6]. Автор також зауважує, 
що «в екстремальній діяльності можна виділити змістовні, 
інформаційні, організаційні та оперативно-дійові елементи, які містять 
ризик генерації сильних психологічних реакцій людини» [6].  

Так як структурними компонентами емоційної стійкості 
фахівців з надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах діяльності є: 
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екстремально-емоційний, екстремально-вольовий, екстремально-
мотиваційний, інтелектуально-свідомий, біопсихічний, психомоторний, 
екстремально-дійовий, морально-психологічний та особистісно-
диференційний, тому важливо розглянути, яку роль і місце в структурі 
емоційної стійкості суб’єкта діяльності в екстремальних умовах відіграє  
один з важливих компонентів - екстремально – емоційний. 

Екстремально – емоційний компонент емоційної стійкості 
фахівців з НС є являє собою таке динамічне внутрішнє психічне, 
психоенергетичний потенціал якого формується в екстремальних 
умовах діяльності під впливом різних внутрішніх і зовнішніх 
емоціогенних чинників [2]. Він відображає взаємодію й взаємовплив 
усіх компонентів емоційної стійкості.  

Структурно емоційний процес, як відомо, представлений 
трьома основними компонентами: емоційним порушенням, знаком 
емоцій та їх змістом (чи якістю). При цьому, згідно поглядів Л.М. 
Аболіна, емоції виконують низку функцій в регуляції напруженої 
діяльності. Кожну функцію, приміром, у регуляції напруженої 
діяльності спортсменів, він прирівнює до відповідного психологічного 
механізму. До таких, на думку автора, належать: механізм, що 
підтримує необхідний рівень активності дії; механізм, пов’язаний з 
утворенням і реалізацією мотивації, потреби, цілі, які є збудниками дії; 
механізм результату дії, який включається в його оцінку й бере участь у 
здійсненні зворотного зв’язку та можливої корекції програми дії; 
механізм, який бере участь у формуванні й реалізації поточного образу 
(уявлень) предметної ситуації та дії; механізм, який бере участь у 
підготовці (програванні) та реалізації тактико-технічних дій та 
рефлексивних впливів; механізм, який передбачає наслідки дій, що 
виконуються; механізм, який забезпечує оцінювання своїх дій з погляду 
певних етичних і моральних норм; механізм, який поєднує зовнішній та 
внутрішній досвід тощо. Специфічність і сталість деяких функцій 
утворюють окремі ланки (складові), які стосовно мети діяльності 
поєднуються й протікають у вигляді єдиного емоційного процесу. До 
таких окремих ланок (складових) належать: мета, емоційний досвід, 
модель значущих переживань умов напруженої діяльності, програма 
емоційних стереотипів, система засобів підготовки виконання 
емоційних стереотипів, безпосередня реалізація емоційно-виконавських 
стереотипів, система критеріїв успішності діяльності, рішення щодо 
корекції процесу емоційної регуляції та запам’ятовування [1].  

Одна з функцій емоцій полягає в тому, що вона визначає 
значущість навколишніх явищ для людини, ступінь їхньої важливості, 
їхню модальність (позитивність чи негативність). Відображаючи 
об’єктивне значення явищ дійсності для фахівця, така функція вказує 
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на допустимий рівень функціонально-енергетичних витрат, які 
доцільні при реалізації відповідних спонукань, а також на те, що є 
важливішим, першочерговим, актуальним у поточній діяльності, що 
особистісно значуще в широкому плані життєдіяльності взагалі[1]. Це, 
на думку В.І. Ковальова і В.М. Дружиніна [5], впливає на загальне 
емоційне тло людини, визначає її ставлення до того, що відбувається, 
тобто ступінь значущості. 

Ще одна функція емоцій виявляється як загальна й відносно 
стійка в часі установка на той чи інший функціонально-енергетичний 
рівень життєдіяльності (наприклад, настрій) – активний чи пасивний, 
радісний чи засмучений, тривожний чи спокійний тощо, відображаючи 
емоційно-динамічний вид регуляції поведінки. Цей вид є важливий тим, 
що більш-менш адекватно відображає і стан організму, і життєвий 
досвід, і функціонально-енергетичні можливості людини в даний період 
часу. [1]. Саме ця функція емоцій, на що вказують В.І. Ковальов і В.М. 
Дружинін [5], С.О. Колот [7], В.І. Моросанова [8] та ін., у взаємодії з 
мотивацією та інтелектуальними здібностями виступає психологічним 
механізмом формування й підтримування емоційної стійкості.  

В умовах загрози для життя, навіть, у підготовлених фахівців 
з НС може розвиватися емоційна нестійкість з причин різкого 
збільшення негативного внутрішнього психоенергетичного потенціалу 
внаслідок дії різних емоціогенних факторів, які порушують нормальне 
функціонування психіки, операційно-технологічний процес діяльності, 
спричиняють помилки в послідовності й тривалості дій тощо. Все це 
разом може різко підвищити потенціал емоційної нестійкості. Але на 
динаміку екстремально-емоційного компоненту водночас тим чи іншим 
чином впливають і всі інші компоненти – це екстремально-
мотиваційний, біопсихічний, інтелектуально-свідомий, екстремально-
вольовий, психомоторний, екстремально-дійовий, морально-
психологічний та особистісно-диференційний, гальмуючи, знижуючи 
величину цього негативного  психоенергетичного потенціалу чи, 
навпаки,  підвищуючи, підсилюючи його. 

Отже, за впливом на емоційну стійкість фахівця з 
надзвичайних ситуацій кожний з компонентів, в даному випадку і 
екстремально – мотиваційний може бути позитивним, нейтральним або 
негативним і кожний структурний компонент емоційної стійкості  
фахівця з надзвичайних ситуацій володіє певним психоенергетичним 
потенціалом, який знижує або підвищує її загальний психоенергетичний 
потенціал. 
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Aнaлiз тeoрeтичниx тa прaктичниx рeзультaтiв вивчeння 
прoблeми eмoцiйнoгo вигoрaння ocoбиcтocтi у прoфeciї cвiдчить прo тe, 
щo вoнo є нaйбiльш xaрaктeрним для прeдcтaвникiв coцioнoмiчниx 
прoфeciй i рoзглядaєтьcя як дoвгoтривaлa cтрecoвa рeaкцiя, якa виникaє 
внacлiдoк тривaлиx прoфeciйниx cтрeciв ceрeдньoї iнтeнcивнocтi [1; 3; 4 
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та ін.]. Однією з таких категорій є оперативні співробітники СБУ. Робота 
з людьми в особливих умовах діяльності потенційно містить в собі 
небезпеку тяжких переживань, пов'язаних з робочими ситуаціями, і 
ймовірність виникнення професійного стресу. Оперативний співробітник, 
як фахівець системи «людина – людина», за родом своєї діяльності 
залучений у тривале напружене спілкування з суб’єктами професійної 
діяльності (різного статусу, різних професійних і соціальних груп) [2: 5]. 

Метою проведення дослідження за методикою «Визначення 
психічного «вигорання» О.О. Рукавішнікова було вивчення міри 
вираженості психоемоційного виснаження, особистісного віддалення, 
професійної мотивації в трьох відібраних нами експериментальних 
групах (розподіл по групам здійснювався за трьома ознаками стать, вік 
та досвід перебування на оперативних посадах), та дослідити індекс 
психічного «вигорання» в кожній з обраних нами категорій оперативних 
співробітників СБ України. Показник значення кожного наведеного в 
методиці компонента визначений наступними рівнями: вкрай низькі 
значення; низькі значення; середні значення; високі значення та вкрай 
високі значення. Числові коридори для кожного з перерахованих 
значень мають індивідуальні показники та детально наведені нами в 
попередньому розділі, під час опису зазначеної методики. 

Розглянемо результати, отримані у першій групі, поділеній у 
рівних частках за гендерною ознакою, та проведемо порівняльний аналіз 
ступеня впливу кожного з компонентів на формування «індексу 
психічного вигорання». Детальні результати порівняння даних подано на 
рис 1.  

25 ,19

20 ,65

27 ,7

24 ,93

1 9,3 2

25,2 4

0

5

10

15

20

25

30

ПВ ОВ ПМ

Чоловіки

Жінки

 
Рис. 1. Розподіл результатів тестування у першій експериментальній 

групі за гендерною ознакою 
 

За результатами отриманих оцінок можна зробити 
висновок, що компонента «психоемоційного виснаження» (ПВ) має 
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різні значення у виокремлених групах обстежуваних. Так, показник 
респондентів з числа чоловіків має значення 25,19 бали та перебуває 
у градації «середнє значення», показник результатів жінок має 
значення 20,65 бали та перебуває у градації «низькі значення». 
Результати тестування для компоненти «особистісне віддалення» 
(ОВ) також різняться і мають відповідні значення: чоловіки – 27,7 
бали, жінки – 24,93 бали. Однак, на відміну від першої компоненти, 
вони перебувають в одному числовому коридорі і мають «середнє 
значення». Особистісне віддалення є формою соціальної дезаптації 
професіонала, який працює з людьми та характеризується 
зменшенням кількості контактів з оточенням, підвищенням 
роздратованості і нетерплячості у ситуаціях спілкування, 
негативізмом щодо інших. Більша ступінь впливу особистісного 
віддалення, як і за результатами попередньої шкали, притаманна 
чоловікам. Результати тестування третьої компоненти «професійна 
мотивація» (ПМ), також різняться і мають відповідні значення: 
чоловіки – 19,32 бали, жінки – 25,24 бали. При цьому показник серед 
чоловіків перебуває у градації «середнє значення», а показник 
тестування групи жінок за своїм значенням відповідає числовому 
коридору, що має «високе значення». 

Професійна мотивація за описом, наданим О.О. 
Рукавішніковим, є рівнем робочої мотивації та ентузіазму щодо 
роботи альтруїстичного змісту. Стан емоційної сфери у зазначеній 
компоненті оцінюється таким показником, як продуктивність 
професійної діяльності, оптимізм та зацікавленість у роботі, 
самооцінка професійної діяльності і ступінь успішності у роботі з 
людьми. Також, необхідно відзначити, що на відміну від перших двох 
компонентів, останній має більшу ступінь вираженості серед групи 
жінок, які брали участь у дослідженні. Загальний показник «індексу 
психічного вигорання» (ІПВ) становить таку сумарну оцінку: для 
чоловіків - 72,21 бали, для жінок - 70,82 бали та перебуває у межах 
«середнього значення». Отже, за підсумками тестування першої 
експериментальної групи бачимо, що психічне вигорання є більш 
вираженим у чоловіків та може свідчити про більшу інтенсивність і 
більшу їхню функціональну завантаженість під час роботи з 
агентурою. 

Отримані результати та порівняння даних другої 
експериментальної групи, яку було поділено на п‘ять вікових груп, 
подано на рис 2. За результатами отриманих оцінок щодо компоненти 
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Рис. 2. Розподіл результатів тестування у другій експериментальній 
групі 

за віковою ознакою. 
 

«ПВ» можемо спостерігати збільшення вираженості впливу відповідно 
до зростання віку обстежуваних. Так, можна констатувати, що 
результати перших трьох вікових груп (21-35 років) перебувають у 
градації «низькі значення». Інші дві вікові групи мають більш високі 
показники та межують у межах «середнього значення». Так, вікова 
група 36-40 років має показник – 27,07 бали, а група 41-45 років – 
відповідно – 34,46 бали. Такі показники можуть свідчити про «принцип 
накопичення», або перехід до хронічних стадій емоційної та фізичної 
втоми, яка є неодмінним супутнім компонентом професіоналів, які за 
своїми функціями у робочому процесі мають постійно спілкуватися з 
людьми. Також, збільшення вікового впливу психоемоційного 
виснаження може корелювати з природнім віковим погіршенням стану 
фізичного здоров’я співробітників. 

Результати тестування компоненти «ОВ» мають таку ж 
тенденцію, як і «ПВ, а саме, збільшення вираженості впливу відповідно 
до зростання віку обстежуваних. Отримані під час дослідження 
значення можна розподілити на три вікових групи: 21-25 років та 26-30 
років перебувають у градації «низькі значення». Інші дві вікові групи 
мають більш високі показники та перебувають у межах «середнього 
значення». Так, вікова група 31-35 років має показник 20,75 бали, а 
група 36-40 років – 26,18 бали. Група 41-45 років (30,51 бали) також 
перебуває у межах зазначеного показника, але має тенденцію 
наближення до категорії «високого значення». Таким чином, можна 
стверджувати, що віковий вплив підвищує рівень соціальної 
дезадаптації респондентів, або розмитості професійних орієнтирів, 
переключення уваги з професійних інтересів на інші, а також зниження 
критичності оцінок результатів власної професійної діяльності. 
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Результати тестування компоненти «професійна мотивація» 
(ПМ), мають таку ж тенденцію, як і «ПВ» щодо збільшення вираженості 
впливу відповідно до зростання віку обстежуваних. Отримані в процесі 
дослідження значення можна охарактеризувати таким чином: групи 21-
25 років і 26-30 років перебувають у градації «низькі значення». Вікова 
група 31-35 років має показник 15,04 бали і перебуває у градації 
«середнього значення», останні дві вікові групи (36-40 років – 24,46 
бали та 41-45 років – 30,26 бали) належать до меж «високого значення». 

Отримані результати дають можливість стверджувати, що 
віковий вплив призводить до зниження ролі мотиваційної сфери у 
діяльності оперативних співробітників і може бути пов’язаним з 
невдоволеністю рівнем обійманої посади, досягненнями, успіхами 
професійної діяльності, роздумами щодо подальшого майбутнього. 

Загальний показник «ІПВ» становить таку сумарну оцінку за 
віковими групами: 21-25 років – 28,76 бали, градація – «вкрай низьке 
значення», 26-30 років – 43,3 бали, градація «низькі значення», 31-35 
років – 56,36 бали, 36-40 років – 77,71 бали, що відповідає «середньому 
значенню», 41-45 років – 95,23 бали, - «високе значення» індексу 
психічного «вигорання. 

Підсумовуючи результати тестування другої 
експериментальної групи, бачимо, що ступінь психічного вигорання 
збільшується та має виражені ознаки у оперативних співробітників 
більш старшої вікової категорії. Одержані результати та порівняння 
даних третьої експериментальної групи, яку поділено на п‘ять груп за 
наявним досвідом роботи оперативним співробітником-агентуристом, 
подано на рис 3. 
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Рис. 3. Розподіл результатів тестування у другій експериментальній 
групі за стажевою ознакою. 

 
Результати отриманих оцінок щодо компоненти «ПВ» також, 

як і результати попередньої експериментальної групи, свідчать про 
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збільшення вираженості впливу відповідно до зростання досвіду 
професійної діяльності як оперативного співробітника-агентуриста. Так, 
можна констатувати, що результати перших двох груп, а саме 0-5 років, 
6-10 років, перебувають у градації «низькі значення». Інші вікові групи 
мають більш високі показники та перебувають у межах «середнього 
значення», група 11-15 років має показник – 23,32 бали, група 16-20 
років – 29,23 бали, група 21-25 років – 36,2 бали. Отримані показники, 
на нашу думку мають ті ж самі тенденції, що і в другій 
експериментальній групі, але необхідно зазначити, що вони мають 
більш високі значення та свідчать про безпосередній вплив саме 
специфіки роботи оперативного співробітника. У загальному сенсі таку 
тенденцію можна визначити як накопичення рівня впливу негативних 
емоційних та психічних чинників, пов’язаних зі специфікою 
професійної діяльності. 

Результати тестування компоненти «особистісне віддалення» 
(ОВ), мають таку ж тенденцію, як і для компоненти «ПВ», а саме, 
збільшення вираженості впливу відповідно до зростання досвіду 
професійної діяльності. Отримані в процесі дослідження значення можна 
поділити на три категорії: 0-5 років та 6-10 років, які перебувають у 
градації «низькі значення». Інші дві групи мають більш високі показники 
та перебувають у межах «середнього значення». Так, група 11-15 років 
має показник – 21,42 бали, група 16-20 років – 27,25 бали, а група 21-25 
років – 32,78 бали, що належить до меж показника «високого значення». 
Отримані показники за відповідною компонентою мають більш 
виражений вплив у порівнянні з респондентами другої експериментальної 
групи. 

Результати тестування наступної компоненти «професійна 
мотивація» (ПМ), також свідчать про збільшення вираженості впливу 
відповідно до рівня досвіду обстежуваних як оперативних 
співробітників-агентуристів. Отримані в під час дослідження значення 
можна охарактеризувати таким чином: група 0-5 років перебуває у 
градації «вкрай низькі значення», група 6-10 років перебуває у градації 
«низькі значення», група 11-15 років має показник – 14,79 бали, а група 
16-20 років – 23,58 бали, тобто належать до градації «середнього 
значення», група 21-25 років – 30,75 бали, належить до градації 
«високого значення». 

Загальний показник «ІПВ» становить таку сумарну оцінку за 
визначеними групами: група 0-5 років – 28,31 бали та належить до 
градації «вкрай низьке значення», група 6-10 років – 47,05 бали 
перебуває у градації «низькі значення». Групи 11-15 років (59,53 бали) і 
36-40 років (80,06 бали) відповідають «середньому значенню», група 41-
45 років (99,73 бали) має «високе значення» «ІПВ». 
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Підводячи підсумки тестування третьої експериментальної 
групи, можна зазначити, що ступінь психічного вигорання збільшується 
та має значно виражені ознаки у співробітників з більшим стажем 
роботи як оперативних співробітників-агентуристів. Також, необхідно 
відмітити пряму кореляцію результатів тестування другої та третьої 
експериментальних груп. Таким чином, як з`ясувалося, насиченість та 
мінливість подій, підвищена особиста відповідальність та емоційні 
навантаження потенційно містять у собі небезпеку важких переживань, 
пов’язаних із службовими ситуаціями оперативно-розшукової 
діяльності. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Aршaвa I.Ф. Eмoцiйнa cтiйкicть людини тa її дiaгнocтикa : 
диc... д-рa пcиxoл. нaук /Aршaвa Iринa Фeдoрiвнa/ Днiпрoпeтрoвcький 
нaцioнaльний ун-т. - Днiпрoпeтрoвcьк, 2007. - 480 c. 

2. Леженіна Л.М. Психологічні чинники емоційного 
вигорання слідчих Служби безпеки України : дис... канд. наук зі 
cпеціaльноcті 19.00.06 – юридична пcихoлoгія / Людмила Миколаївна 
Леженіна. – К., 2009. – 186 с. 

3. Санникова О.П. Эмоциональность в структуре 
профессиональных свойств личности (на примере представителей 
социономических профессий): дис... д-ра психол. наук по 
специальности 19.00.01 – общая психология/ Ольга Павловна 
Санникова. - Институт психологии им. Г.С. Костюка, 1996. - 407 с. 

4. Чeбыкин A.Я. Прoблeмa эмoциoнaльнoй уcтoйчивocти: 
Мoнoгрaфия / A.Я.Чeбыкин/ Южнoукр. пeд. ун-т им. К.Д. Ушинcкoгo.  
Oдecca, 1995. – 195c. 

5. Шимкo В.A. Прoфeciйнe cпiлкувaння прaвooxoрoнцiв в 
ocoбливиx умoвax: кoмунiкaтивнi cтрaтeгiї / Шимкo В.A. // Вicник КНУ 
iм. Т.Шeвчeнкa. Ceрiя: Вiйcькoвo-cпeцiaльнi нaуки. – К., 2010. – Вип. 
24. – C. 68 – 71. 

 
УДК.159.947:256 

 
ОСОБЛИВОСТІ   ДІЯЛЬНОСТІ  ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. 
 

Кульчицька І. 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

студент, 
Сірко Р.І. 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

57

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
заступник начальника  кафедри практичної психології та педагогіки, 

кандидат психологічних наук, доцент. 
 
На кінці ХХ століття відбулася велика кількість лих, катастроф 

та терористичних актів. Такі  явища супроводжують необхідність 
підготовки фахівців, здатних професійно діяти в екстремальних 
ситуаціях. Важка картина руйнацій і спустошень, безпосередньо несе 
загрозу для життя та  негативно впливає на психіку людини. У окремих 
випадках можуть порушити процес нормального мислення, послабити 
чи цілком виключити контроль з себе, що зумовлює невиправданим і 
непередбачуваним діям, тому що людина так чи інакше психологічно 
залучена у екстремальну ситуацію: чи як ініціатор;  як жертва; або 
спостерігач. 

Психологам часто доводиться працювати як з поодинокими 
жертвами так і з групами  постраждалих. Групи психолог не створює 
штучно, вони утворюються виходячи з потреб психотерапевтичного 
процесу, вони створюються самим життям через драматичну ситуацію 
катастрофи. Постраждалі часто перебувають у гострому афективному 
стані. Іноді доводиться працювати, коли вони перебувають ще під 
ефектом ситуації, що їх травмувала, а це не зовсім звично для 
нормальної психотерапевтичної роботи [4].  

Не поодиноким є низький соціальний, освітній і культурний 
статус багатьох жертв. Серед них можна зустріти багато таких, чий 
соціальний і освітній статус не дає їм змоги працювати з психологом. 
Жертви насильства часто страждають, окрім травматичного стресу, на 
неврози, психози, розлади характеру й, що особливо важливо для 
професіоналів, які працюють із жертвами, низкою інших проблем, 
викликаних самою катастрофою або іншою травматичною ситуацією. 
Мається на увазі, наприклад, відсутність засобів до існування (грошей, 
документів, житла, їжі, води, одягу, взуття, предметів гігієни, ковдр), 
відсутність роботи. Це передбачає узгодження про ведених заходів зі 
спеціалістами-психіатрами . Почуття втрати майже в усіх жертв  
оскільки вони часто втрачають близьких людей, друзів, улюблені місця 
проживання й роботи, домашніх тварин, особисті цінні речі. Тому 
метою й завданням екстреної психологічної допомоги є профілактика 
гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень; 
підвищення адаптаційних можливостей індивіда; психотерапію 
виниклих прикордонних нервово-психічних порушень [3]. 

Головними принципами надання психічної допомоги в 
результаті впливу екстремальних ситуацій можна вважати  
невідкладність,  яка  означає, що   допомога  потерпілому повинна бути 
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надана як можна швидше: чим більше часу пройде з моменту травми, 
тим вище ймовірність виникнення хронічних розладів, в тому числі і 
посттравматичного стресового розладу.  

Сенс принципу наближеності полягає в наданні допомоги у 
звичній обстановці і соціальному оточенні, а також у мінімізації 
негативних наслідків "госпіталізму".  

Очікування, що нормальний стан відновиться: з особою, 
перенесли стресову ситуацію, слід звертатися не як з пацієнтом, а як з 
нормальною людиною. Необхідно підтримати впевненість у швидкому 
поверненні нормального стану.  

Єдність психологічного впливу має на увазі, що або його 
джерелом має виступати одна особа, або процедура надання 
психологічної допомоги повинна бути уніфікована. Простота 
психологічного впливу - необхідно відвести потерпілого від джерела 
травми, надати їжу, відпочинок, безпечне оточення і можливість бути 
вислуханим[1].  

Один із найголовніших моментів при виконанні обов’язків в 
осередку екстремальних умов  – є те що психолог завжди повинен бути 
готовим до всього, щоб не трапилось. Він повинен спокійно реагувати 
на будь-які події, адже саме від його поведінки залежить доля багатьох 
людей. Саме психолог може вселити впевненість у своїх діях, віру та 
прагнення до життя. Також часто доводиться не лише допомагати 
емоційно пережити ситуацію, полегшуючи страждання, а й надавати 
першу медичну допомогу (так буває під час великих ДТП), допомагати 
навести лад у господарстві (як було під час повені у Закарпатті) та 
багато інших справ, які допомагають людині справитися зі своїм горем. 

 Для отримання позитивних результатів своєї діяльності 
психологу треба пам’ятати, що за усіма його діями та реакціями 
ретельно слідкують як постраждалі, їх близькі, так і рятувальники. Тож 
психологу треба вміти швидко зорієнтуватися в ситуації, об’єктивно 
оцінити всі її нюанси та визначити об’єм і характер допомоги, яку 
потрібно надати населенню та рятувальникам. 

Зазвичай робота в зоні надзвичайної ситуації, незалежно від 
характеру її руйнівної дії, відбувається при частковій або повній 
відсутності звичних речей. Всі ми звикли до комфортних умов життя, 
добре харчуватися та гарно відпочивати, але, на жаль, в зоні 
надзвичайної ситуації це неможливо. 

Та  психолог повинен заздалегідь передбачити всі можливі 
ситуації, що можуть трапитись при виконанні службових обов’язків в 
зоні лиха та бути готовим до них. Таким чином, підготовка до виїзду 
має велике значення у готовності психолога до дій в умовах 
надзвичайній ситуації.   
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 Для роботи з постраждалими, їх родичами, населенням та 
рятувальниками окреслено перелік предметів, які повинен мати при собі 
психолог у так званій «Валізі психолога». Склад «Валізи психолога» 
нормативно встановлений наказом МНС № 148 від 27 лютого 2008 р.[2]. 

Діяльність практичного психолога у екстремальних умовах  має 
як свій теоретичний аспект, пов'язаний з вивченням особливостей 
психічного функціонування в кризі, так і практичне застосування, яке 
визначається необхідністю надавати психологічну допомогу 
постраждалим в критичних ситуаціях людям. Подібна психологічна 
допомога необхідна для запобігання порушень поведінки та профілактики 
психосоматичних розладів. Вона припускає нормалізацію психічного 
стану з нівелюванням негативних переживань, які надають таку руйнівну 
дію як на психічні, так і на соматичні функції людини. Основним 
завданням психологічної допомоги є актуалізація адаптивних та 
компенсаторних ресурсів особистості, мобілізація психологічного 
потенціалу для подолання негативних наслідків надзвичайних обставин. 
Наслідком ефективної психологічної допомоги постраждалим є 
оптимізація психічного стану і поведінки людини в екстремальних 
ситуаціях. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства проблема 
формування творчої особистості здатної знайти самостійні нетривіальні 
і в той же час адекватні складності вирішуваного завдання відповіді є 
вельми актуальною. 

Аналіз основних напрямків досліджень присвячених науковій 
проблемі, що традиційно входить до кола проблем творчості,дозволив 
виокремити основні труднощі вивчення формування та розвитку 
головних структурних компонентів творчої особистості. Однією з 
нагальних проблем, яка так і не була розв’язана на попередніх етапах 
розвитку психології, є проблема визначення місця та ролі 
індивідуально-психологічних характеристик в загальній структурі 
творчої особистості, чинників впливу та механізмів її формування.  

За думкою дослідників інша проблема стосується процедури 
відбору особистісних характеристик як складових структури творчої 
особистості, які мають досліджуватися в аспекті вивчення 
обдарованості, щопов’язано з невизначеністю самого поняття 
обдарованості. Так, не дивлячись на наявність комплексних досліджень 
з проблем психології творчості до цього часу на практиці судження про 
наявність або відсутність творчих здібностей, обдарованості 
ґрунтуються здебільшого на кількісній оцінці рівня інтелекту, або 
дослідження рівня розвитку креативності. У межах системно-
структурного підходу, як відомо, дослідження розвитку домінантних 
складовихтворчої особистості відбувається, головним чином, із 
використанням методу проблемних ситуацій, які провадяться 
здебільшого на основі вивчення особливостей спеціальних здібностей.  

Завдяки працям фундаторів психології В.О. Моляко, 
В.В.Давидова, Н.С.Лейтеса, О.М.Матюшкіна, С.Д.Максименка створено 
передумови дослідження творчості та обдарованості з урахуванням 
мультипарадигмальної траекторії розвитку наукового знання. 

Самев результаті міждисциплінарних досліджень, їх реалізації 
в практичній діяльності психологія отримає змогу визначити 
особливості функціонування особистісних характеристик у структурі 
творчої особистості, їх вплив на прийняття рішень в особливих умовах 
життєдіяльності, можливості збереження гомеостазу, здатність 
ефективного  використання резервів психіки в надскладних 
екстремальних ситуаціях.  

За думкою дослідників, розуміння творчості як здатності (а 
інколи й необхідності!) до виходу за межі існуючих норм та умов 
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діяльності, загострює питання зовнішніх та внутрішніх факторів, які 
“запускають” процес творчості, стимулюють творчий пошук, 
визначаючи його динаміку, емоційну забарвленість та, зрештою, його 
успішність. Очевидною стає необхідність постановки проблеми 
психологічної готовності до творчості, адже творчий акт завжди є 
кроком у невизначеність, у хаос, його здійснення потребує мужності та 
готовності відмовитися від надійності, яку несе неухильне 
дотримування норм. 

Д.Б.Богоявленською впроваджено поняття інтелектуальної 
ініціативи, завдяки  якому вдалося подолати розрив між інтелектуальною 
та творчою складовою в структурі обдарованості, “зняти” їх 
протиставлення. Тим не менше  дослідники наголошують, що 
залишається нез’ясованим питання про виокремлення та оцінку факторів 
розвитку теоретичного мислення, яке виступає засобом реалізації 
інтелектуальної ініціативи, у зв’язку з розвитком особистості, адже 
очевидним є те, що однієї лише вказівки на недиз’юнктивний характер 
мислення недостатньо для пояснення, чому одні індивіди схильні до 
спонтанних проявів мисленнєвої активності, а інші, навпаки, 
залишаються на найнижчому – стимульно-продуктивному – рівні. У 
перспективі розв’язання цього питання психологи мають дістати 
відповідь, чому одні виявляють переважно адаптивну активність, а інші – 
творчу.  

Таким чином, за думкою науковців необхідно:  визначити 
характер функціонування когнітивної сфери творчої особистості, 
з’ясувати особливості мотиваційних станів, які, перебуваючи в 
діалектичному зв’язку із функціонуванням теоретичного мислення, 
створюють умови для реалізації творчих потенцій людини. Відповідно 
психологічний  аналіз має включати розгляд основних категорій 
психопраксичного (“діяльність” та “активність”) та психоенергетичного 
(“цінності” та “ідеали”) векторів категоріальної системи психології [5].  

Так, В.М.Дружинін [1], О.М.Матюшкін [3] зазначають, що за 
своїми головними функціями всі види активності можна умовно 
поділити на два крайніх типи: адаптивний та продуктивний. Адаптивні 
види активності забезпечують пристосування, продуктивні становлять 
основу виникнення та становлення різних психологічних новоутворень, 
безпосередньо не необхідних для адаптації. До числа таких 
новоутворень дослідник відносить “породження” образів, узагальнень, 
цілей, смислів, здібностей, мотивів, інтересів тощо.  

Адаптивні види активності породжуються тими видами 
мотивації, які отримали загальну характеристику мотивів досягнення 
успіху. 
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Зовсім по-іншому виглядає наведена формула в умовах 
продуктивних форм активності, мотиваційну основу яких становлять 
різні пізнавальні потреби, “предметом” задоволення яких виступає 
новизна об’єкта (стимулу), невідоме у проблемній ситуації. Отже, 
обидві змінні наведеної структурної формули емоцій виступають тут як 
нескінченні величини: пізнавальні потреби розвиваються як такі, що їх 
не можна задовольнити взагалі, а нове, невідоме у стимулі – як фактор, 
який не тільки не обмежує, а, навпаки, стимулює розгортання 
пошукової активності. При цьому творча особистість залишається 
здатною отримувати від такого процесу задоволення.  

Згідно з загальноприйнятою у психології точкою зору, в 
творчому процесі постановка мети „розв’язати задачу” завжди 
здійснюється на свідомому рівні (цільова домінанта за М.Аптером), а 
пошук методів – на несвідомому (метацільова). В.М.Дружинін, 
В.Н.Пушкін, Я.О.Пономарьов підкреслюють, що виникнення 
необхідності переходу з рівня на рівень і виступає головним критерієм 
віднесення конкретної задачі до класу творчих [1; 6].   

В концепції творчого процесу Я.О.Пономарьова [6; 7] 
головним фактором, який спричиняє зміну станів в умовах творчого 
пошуку є, очевидно, фрустрація, яка виникає після декількох невдалих 
спроб цілеспрямованого розв’язання задачі. Суб’єкт у такій ситуації 
(вона, як правило, виникає на завершенні першої фази творчого 
процесу) або визнає задачу такою, що не може бути розв’язана взагалі, 
або, за умов наростання пошукової домінанти, переходить на другу фазу 
– фазу інтуїтивного розв’язування. Можливість такого переходу, 
здатність його здійснити відіграє, на наш погляд, суттєву роль у 
регуляції енерго-мотиваційного аспекту творчого пошуку, адже 
домінування негативних емоцій на першій стадії може перервати 
подальше розв’язування задачі.  

І.М.Коган [2], розглядаючи енерго-мотиваційний аспект 
творчого пошуку, особливо підкреслює роль позитивних емоцій 
(емоцій успіху) в активізації та стимулюванні мисленнєвої 
діяльності. Джерелом таких емоцій автор, слідом за 
А.В.Брушлинським, називає „відкриття суб’єктом (особливо в 
інсайті) певної властивості об’єкта, яка розкриває перспективу 
розв’язання проблеми” [2, с. 142]. Він наводить дані численних 
експериментальних досліджень, в яких було доведено, що навіть 
часткове зняття проблемності, що призводить до задовольняння 
похідної пізнавальної потреби, супроводжується позитивним 
емоційним переживанням успіху та викликає бажання подовжити 
розв’язування задачі.  
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Таким чином, високий рівень розвитку пізнавальної мотивації 
та породжених нею продуктивних форм активності різних рівнів 
(інтелектуальна ініціатива, пошукова домінанта, надситуативна 
активність, самореалізація) має принципове значення для продукування 
творчих проявів  у особливих умовах. 
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Екстремальна або надзвичайна ситуація – це порушення 
нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, 
спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, 
великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або 
можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Екстремальні 
ситуації вимагають підвищеної адаптивності організму до умов 
навколишнього середовища, а недостатній розвиток адаптивних 
здібностей людини може призвести до посттравматичного стресового 
розладу, адантивних розладів а також до деструктивних форм кризового 
реагування,а саме алкоголізму,наркоманії чи суїциду [1]. 

Серед стрес-факторів, що створюють екстремальність 
діяльності, можна виокремити наступні: 

кліматичні: температура, магнітні бурі, спека, холод, 
вологість, киснева недостатність, підвищений вміст вуглекислого газу; 

технічні: радіочастоти, шуми, вібрації, магнітні 
випромінювання; 

фізіологічні: нерухомість, гіподинамія, хвороба, травми; 
ергономічні: робота вночі; режим, що перевищує денні й 

тижневі ергономічні норми; 
психологічні: інформаційна невизначеність, раптовість 

впливу, неочікуваність стимулу, підвищена відповідальність, 
одноманітність дій, небезпека для життя і здоров’я, дефіцит часу й 
інформації, напружені стосунки в колективі, невизначеність, складність 
завдання, наявність перешкод, високий темп роботи (висока 
оперативність), новизна, незвичайність завдання; надзвичайні 
обставини: небезпека для життя і здоров’я; бойові дії, смерть колег, 
близьких, рідних. 

Тривалий вплив екстремальної ситуації зумовлює виникнення 
специфічних емоційних станів, серед яких найчастіше зустрічаються: 
стрес (травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад), афект, 
фрустрація. 

Стрес - це неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже 
сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна 
реакція нервової системи. Травматичним стрес стає тоді,коли 
порушення виникають у психіці людини, порушується емоційна 
структура особистості, руйнуються всі її переконання тощо, в даному 
випадку стресором може виступити  екстремальна кризова ситуація, що 
має потужний негативним наслідком, ситуації загрози життю для 
самого себе або значущих близьких. Сам факт переживання 
травматичного стресу може стати причиною виникнення у людини 
посттравматичного стресового розладу (ПТСР) [6]. 
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ПТСР - важкий психічний стан, різновид тривожного 
розладу (неврозу), що виникає в результаті одиничної або 
повторюваних психотравмуючих ситуацій, як, наприклад, 
військовими діями, важкою фізичною травмою, сексуальним 
насильством, або загрозою смерті. При ПТСР проявляється група 
характерних симптомів, таких як часте, повторне нагадування, 
уявлення і переживання травматичних, стресових ситуації [3]. 

Симптоматика ПТСР наступна: 
1. Повторні переживання 

- нав'язливі спогади про травму - картини і спогади про те, що 
трапилося знову і знову спливають у пам'яті і викликають сильну 
пригніченість і смуток. 

- часті нічні кошмари - пов'язані з травмою і регулярно повторювані. 
- періодичну переживання травми - постійне відчуття того, що 

травматична подія не закінчилося, і що ви перебуваєте в самому центрі 
відбувається. 

- відчуття пригніченості і тривоги - під впливом стимулів, які будь-
яким чином пов'язані з травмою або символізують її.   

2. Відмова сприймати реальність: 
- прагнення уникнути думок, почуттів і розмов, пов'язаних з 

травмою. 
- прагнення уникнути місць, занять і людей, що нагадують про 

травму. 
- втрата інтересу до занять, які раніше здавалися привабливими. 
- відчуженості від оточуючих. 
- складність відчувати і виражати позитивні емоції наприклад, любов 

або щастя.  
- небажання думати про майбутнє або говорити про нього. 

3. Підвищена збудливість: 
- порушення сну 
- запальність і спалахи гніву 
- складнощі з концентрацією та навчанням 
- постійне відчуття готовності до чогось поганого 
- різка реакція на гучні звуки і раптові руху 
- періодичні почуття провини 
- почуття провини, пов'язане з результатами або поведінкою під час 

травматичної події. 
- постійне переслідування спогадів про травматичному подію 
- безперервні думки про травму, всі інтереси зводяться лише до 

питань, пов'язаних з травмою; модель поведінки, яка постійно 
відтворює травматичну подію. 

4. Розщеплення особистості: 
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- забування важливих моментів події. 
- відчуття відірваності від себе. Почуття того, що "це не я"  [2]. 

Військові дії завдають нищівного удару по психіці будь якого 
громадянина, це і порушення травлення,безсоння, тривожність,життя у 
постійному напруженні і страху, зниження працездатності, апатії та 
конфліктів на роботі і в сім'ї[4]. Війна завдає великої шкоди не лише 
економіці чи соціальному устрою держави а й психічному здоров'ю всім 
жителям країни, проте крім військових дій проти народу ведеться також 
інформаційна війна що є не менш небезпечною. Інформаційна війна - це 
новий вид військової діяльності,який являє собою цілеспрямований 
вплив на інформаційну інфраструктуру, для створення умов що несуть 
за собою катастрофічні наслідки. Основною рисою інформаційної війни 
є дезінформація. Через засоби масової інформації щоразу все більше 
розповсюджується дезінформація,яка викликає паніку,пригнічений 
настрій,депресію в основної маси населення. Поширення дезінформації 
призводить до утворення поняття "жертви другої черги "телеглядачі ,які 
бачать катастрофічні події і відчувають подібні емоції . Все це 
призводить до негативних наслідків життєдіяльності. Довготривала дія 
стресу на організм людини викликає захворювання серцево - судинної 
систем,нервової системи, шлунково - кишкового тракту  а також 
безсоння, апатія, дратівливість, конфліктність тощо. 

Незважаючи по яку сторону барикад людина,чи вона учасник 
бойових дій або випадковий перехожий ми не можемо захистити себе 
від погіршення умов існування.  

Проте ми можемо вберегти себе і зменшити негативних 
впливів стресу на життя людей,для цього можна застосувати такі 
методи боротьби зі стресом а саме, канадський учений,лікар та біолог 
Сельє пропонує : 

1. Прагнучи доброзичливих стосунків, не заводьте дружби з 
"важкими", нестриманими людьми.  

2. У кожному різновиді досягнень є своя вершина, прагніть до 
неї і будьте задоволені.  

3. Цінуйте радість справжньої простоти життєвого устрою.  
4. З якою б життєвою ситуацією ви не зіткнулися, подумайте, 

чи варто боротися.  
5. Постійно зосереджуйте свою увагу на світлих сторонах 

життя. Кращий шлях зменшити стресовість — відволіктися.  
6. Навіть після нищівної поразки боротися з гнітючими 

думками найкраще з допомогою спогадів про минулі успіхи. Це сприяє 
встановленню віри у себе.  

7. Якщо вас чекає неприємна справа, не відкладайте її.  
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8. Не забувайте, що немає готового рецепту успіху, що був би 
придатний для всіх. Всі ми різні, наші проблеми теж різні [5]. 

Щоб не сталось у житті кожної людини,важливо пам'ятати,що 
все залежить лише від самої людини і від бажання щось змінити, 
змінити впершу чергу щось у собі.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДО 
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. 

 
Помиткіна Л.В. 

Національний авіаційний університет, професор кафедри авіаційної 
психології, доктор психологічних наук, доцент. 

 
Актуальність проблеми підготовки особистості до діяльності в 

екстремальних умовах не викликає сумніву, оскільки й насьогодні 
психічна дезадаптація суб’єкта праці в екстремальних умовах 
проявляється в порушеннях сприйняття простору й часу, в появі 
незвичайних психічних станів і супроводжується вираженими 
вегетативними реакціями. 

Як відомо екстремальні умови діяльності характеризуються 
постійною дією інтенсивних екстремальних факторів, які можуть 
представляти потенційну  загрозу для фахівця, при цьому негативні 
функціональні стани виражені сильно, діяльність здійснюється з 
підключенням резервних можливостей організму людини. Після такої 
робочої зміни суб’єкт праці потребує не лише відпочинку, але й 
відновлення. 

Занурюючись у глибини морів, піднімаючись у повітря, 
проникаючи в космос, освоюючи малорозвідані райони земної кулі, 
людина потрапляє в незвичайні умови існування, до відображення яких 
його психофізіологічна організація не була підготовлена ні у процесі 
філогенезу, тобто розвитку роду, ні у процесі онтогенезу, тобто 
індивідуального розвитку.  

Ось чому перебування в незвичайних для людини умовах 
поставило на порядок денний серйозну теоретичну й практичну 
проблему: наскільки і яким чином психофізіологічна організація 
людини може забезпечувати адекватне сприйняття реальної дійсності в 
умовах, до яких вона не була пристосована у процесі свого розвитку. А 
отже, наскільки ця підготовка має здійснюватися під час навчально-
виховного процесу в період професійної підготовки фахівця. 

Метою статті є висвітлення психологічних особливостей 
підготовки фахівця до діяльності в екстремальних умовах. Вирішення 
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цього питання має не лише теоретичне, світоглядне значення, але й 
дуже важливе практично. 

За радянських часів здійснення программ освоєння Крайньої 
Півночі, Західного Сибіру, зон БАМу, інших місць в азіатській частині 
країн СНГ, призвело до збільшення людського притоку в ці місця. 
Однак і на сьогодняшній день люди переважно виїзджають із цих 
районів. Як показують дослідження, причиною міграції трудових 
ресурсів є перешкоди, пов`язані з пристосуванням, адаптацією людської 
психіки до екстремальних умов, і розвитком у зв`зку з цим нервово-
психічних захворювань. 

Мова йде про сотні тисяч спеціалістів, які працюють за 
Північним полярним колом, працівників полярних 
гідрометеорологічних станцій, гірних працівників, моряків, пілотів, 
нафтовиків, будівельників тощо. Також мова йде про всі види 
працівників, які забезпечують роботу аварійної Чорнобильської АЕС, 
працівників інших АЕС, особливо операторів, які всю свою зміну 
знаходяться у напрузі, тому що повинні контролювати велику кількість 
показників, а в разі необхідності приймати дуже відповідальні рішення. 

Якщо говорити про зону Чорнобильської АЕС, то можна 
сказати, що майже всі професії, вся діяльність людей здійснюється в 
екстремальних умовах, тому що на них діє психогенна інформація 
можливих захворювань і навіть ризик смерті, пов`язаних з підвищеним 
радіаційним фоном. За останні 10 років кількість професій та 
спеціальностей, які здійснюються у надзвичайних умовах, зросла у 
декілька разів.  

Очевидний прогрес у механізації та автоматизації праці 
людини начебто повинен призвести до полегшення її праці. Однак 
дослідження багатьох вчених свідчать про зміни лише деяких 
характеристик і форм праці. Насправді ж виділяють такі характерні 
особливості: 

1) різко збільшилась кількість об`єктів (процесів, 
параметрів), які людина повинна контролювати і нерідко одночасно. Це 
означає, що збільшився об`єм інформації, який адресований людині для 
контролю. 

2) Значно розширився діапазон швидкості управління 
процесами. Часто це управління протікає в жорстких заданих часових 
інтервалах. З великими нервово-психічними нагрузками пов`язана 
протилежна ситуація праці – необхідність тривалий час знаходитися в 
ситуації очікування, керувати повільно змінними процесами. 

3) Людині часто потрібно працювати в самих різних умовах 
(при змінному тиску, вологості, температурі, вібрації, при дії шумів, 
перевантажень, дії електромагнітних полів тощо.  
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4) У сучасному виробництві людина не має змоги 
безпосередньо спостерігати процес, яким керує, оскільки інформацію 
отримує із приладів і декодує її, що також пов`язано із нервово-
психічними затратами. 

5) Праця людини залежить від часових або нормативних 
вимог щодо кількості та якості продукції, що потребує різкої 
перебудови поведінки. 

Результати соціологічних досліджень свідчать, що 
домінуючим настроєм серед населення є тривожність, відчуття загрози, 
невпевненості у завтрашньому дні, стреси, занижена самооцінка. Як 
наслідок – емоційні зриви, агресивність, нетерпимість, прагнення будь-
якою ціною змінити стан свідомості, знизити травмуючу напругу 
(наркотики, алкоголь, психофармакологічні засоби тощо). Якщо до 
цього додати загальну нестабільність у суспільстві, то виходить, що 
умови життя багатьох людей і їх праці відповідають особливим і 
екстремальним. 

Отже, характерною особливістю сучасного процесу є 
поступове розширення класу особливих та екстремальних умов у різних 
видах діяльності. Це вимагає врахування в навчально-виховному 
процесі підготовки фахівця розгляду психологічних особливостей 
готовності до діяльності в екстремальних умовах. 

Оскільки постійна загроза життю може викликати різні 
психічні реакції від стану тривожності до розвитку неврозів і психозу, 
людина повинна бути в постійній готовності до будь-яких дій. Така 
готовність супроводжується відповідною психічною напругою, однак 
свідомою й адекватною, яка є закономірною реакцією на небезпеку. 

Другою особливістю готовності є впевненість у надійності 
технічних систем, засобів першої допомоги в аварійних ситуаціях тощо. 
Як відмічають практики, такі якості як високий ступінь готовності до дії, 
впевненість у технічній частині та в своїх діях, активізація мислення під 
час аварій та ін., обумовлюються  цілеспрямованістю, зацікавленістю у 
своїй професії, які викликають переживання насолоди й радості.  

До особливостей готовності до діяльності в екстремальних 
умовах також відносять довіру до керівника та його авторитетність. За 
твердої віри в правильності дій командира усі зусилля членів команди 
спрямовані на творче виконання відданих ним наказів. Сюди ж 
відносяться і особливості прийняття рішень, які характеризуються 
високим когнітивно-емоційним напруженням та дефіцитом часу.  

Дослідники визначають, що в екстремальних умовах на 
людину діють такі основні психогенні фактори:  

1) монотонність (змінена афферентація – потік зовнішніх 
подразників),  
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2) десинхроноз –  розузгодження ритму сну та бадьорості, 
3) зміна сприйняття просторової структури,  
4) обмеження інформації,  
5) одинацтво,  
6) групова ізоляція,  
7) загроза для життя. 
Вони можуть призводити до виникнення психогенних 

захворювань – таких, які являються наслідком психотравмуючих 
факторів, діючих на людину в екстремальних умовах. Можуть виникати 
як внаслідок одноразової психічної травми, так і в результаті відносно 
слабкого, але довготривалого психічного травмування. 

Тому підготовка фахівця до діяльності в екстремальних умовах 
повинна враховувати засоби оволодіння психологічними знаннями, 
вміннями та навичками щодо врахування та використання психологічних 
явищ та закономірностей при розв`язанні завдань організації праці, 
управлінської діяльності та мобілізації фактору людини в професійному 
середовищі в надзвичайних ситуаціях, в тому числі, пов`язаних з 
екологічно-небезпечними аваріями або ризиками їх виникнення. 
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У професійній діяльності працівників органів внутрішніх 

справ достатньо часто виникають ситуації, в яких виконання 
оперативно-службових завдань здійснюється в екстремальних умовах. 
Рівень екстремальності залежить від поєднання різноманітних 
зовнішніх та внутрішніх факторів з вимогами професії.  

Психологічна підготовка є невід’ємною складовою 
професійної, прикладної, спеціально організованої підготовки 
працівників правоохоронних органів, спрямованою на формування, 
розвиток та підтримку у правоохоронців професійно важливих знань, 
навичок та вмінь. Однією із компонентів якої є формування 
психологічної готовності до впевненого та ефективного виконання 
працівниками своїх службових обов’язків при вирішення завдань з різним 
рівнем екстремальності.  

Виходячи з цього, психологічна підготовка працівників ОВС 
повинна бути спрямована на формування стійкості до:  

- негативних факторів оперативно-службової діяльності: 
напруженості, відповідальності, ризику, небезпеки, дефіциту часу, 
невизначеності, несподіванки та ін;  

- факторів, що сильно впливають на психіку: вид крові, трупа, 
бойових травм, тілесних ушкоджень та ін;  

- ситуацій протиборства: вміння вести психологічну боротьбу 
з особами, які протидіють попередження, розкриття та розслідування 
злочинів, протистояти психологічному тиску, маніпулювання з боку, як 
законослухняних громадян, так і правопорушників; не піддаватися на 
провокації та ін;  

- конфліктних ситуацій у службовій діяльності: вміння 
проаналізувати внутрішні причини конфлікту, розібратися в 
закономірностях їх виникнення, протікання і способи вирішення 
конфліктних ситуацій: образа і насильство над особистістю, 
хуліганство, грабіж, вбивство, опір представникові влади, вербальна і 
фізична агресія і т. д.; вміння володіти собою в психологічно 
напружених, конфліктних, що провокують ситуаціях.  

На наш погляд, метою психологічної підготовки 
правоохоронців до дій в екстремальних умовах повинно бути не тільки 
розвиток готовності до дій в умовах стресу, війни, але й орієнтування на 
виживання, перемогу, збереження здоров’я та моделювання особистого 
майбутнього. 

До основних методів психологічного супроводження 
підготовки працівників ОВС до дій в екстремальних ситуацій належать: 
мотиваційні, пізнавальні, психомоторні, практичні методи [2]. 
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Але незважаючи на достатньо широкий спектр психологічних 
методів підготовки працівників ОВС до дій в екстремальних умовах цього 
виявляється недостатньо для попередження формуванню негативних 
психічних станів у правоохоронців під час несення служби. Це 
обумовлює необхідність психопрофілактичної роботи з працівниками 
органів внутрішніх справ. 

Психопрофілактиктична робота в органах внутрішніх справ 
визначається як комплекс організаційних, службових, правових, 
просвітницьких, соціально-економічних, виховних, психологічних та 
медичних заходів, спрямованих на збереження, зміцнення і відновлення 
соціально-психологічного благополуччя та здоров’я працівників органів 
внутрішніх справ, попередження виникнення соціально-психологічної та 
особистісної дезадаптації з метою забезпечення їх високої працездатності 
та ефективності діяльності [1]. 

Для комплексного вирішення питання формування 
психологічної готовності та стійкості працівників міліції до дій в 
екстремальних ситуаціях психопрофілактичні заходи необхідно 
здійснювати на всіх рівнях (організаційно-нормативному, психолого-
педагогічному, психологічному, медико-профілактичному, науково-
методичному), використовуючи різні форми психопрофілактичної 
роботи.  

Серед основних форм профілактичної роботи можуть бути 
достатньо ефективними такі: 

1. Організація соціального середовища. У її основі лежать 
уявлення про вплив навколишнього середовища на формування 
негативних станів.  

2. Інформування. Це найбільш звичний напрямок 
психопрофілактичної роботи у формі лекцій, бесід, поширення 
спеціальної літератури або відео-  і телефільмів.  

3. Активне навчання соціально-важливим навичкам. Сутність 
цієї форми профілактичної роботи розкривається через застосування 
практичних методи психологічної підготовки працівників ОВС до дій в 
екстремальних ситуаціях під час виконання оперативно-службових 
завдань (метод стресових впливів, метод критичних ситуацій, метод 
тренувальних вправ).  

4. Організація діяльності, що може бути альтернативною 
діяльності працівників, в якій формуються негативні психічні стани. 
Альтернативними формами активності можуть бути: пізнання 
(подорожі), випробування себе (походи в гори, спорт із ризиком), 
значиме спілкування, любов, творчість, діяльність (професійна, 
релігійно-духовна, благодійна тощо).  
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5. Організація здорового способу життя. Вона виходить із 
уявлень про особистісну відповідальність за здоров'я, гармонію з 
навколишнім світом і своїм організмом.  

6. Активізація особистісних ресурсів. Активні заняття 
спортом, творче самовираження, участь у групах спілкування й 
особистісного зростання, заняття малюванням, співом, танцями та ін..- 
усе це активізує особистісні ресурси, забезпечують активність, здоров'я 
й стійкість особистості до негативного зовнішнього впливу.  

7. Мінімізація негативних наслідків участі працівників органів 
внутрішніх справ у вирішенні екстремальних оперативно-службових 
завдань. Дана форма роботи використовується вже при наявності 
клінічних проявів нервово-психічних розладів, що супроводжуються 
порушеннями поведінки, що виникли під час проходження служби.  

Крім того, важливим аспектом профілактичної роботи є 
навчання працівників органів внутрішніх справ методам, що дозволяють 
правильно аналізувати та інтерпретувати ситуації життєвих і 
професійних стресів, давати їм реалістичні оцінки, розширяти репертуар 
конструктивних стратегій подолання стресу. 

Однією зі складових профілактики формуванню негативних 
станів працівники міліції під час виконання оперативно-службових 
завдань в рамках консультативної підтримки є персональна 
психодіагностика стресових станів та стресостійкості працівників, 
розробка індивідуальних рекомендацій щодо підвищення 
стресостійкості з урахуванням особистісних, соціально-демографічних 
та інших особливостей і специфіки праці.  

Практичний досвід дозволяє стверджувати, що завдяки 
комплексному здійсненню профілактичних заходів, високому рівню 
морально-психологічною і професійно-психологічною підготовки та 
серйозній особистісній роботі працівника над собою більшість 
можливих негативних впливів екстремальних умов на нього і його дії 
можуть бути успішно нейтралізовані.  
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За неповні десять років від початку створення Кінологічної 

служби підрозділи цього напрямку стали не лише невід`ємною 
складовою ДСНС України, але і досягли високих результатів. 
Кінологічні підрозділи ДСНС України знаходяться в п`ятірці за 
кількістю вищих міжнародних класів і рівнем підготовки кінологічних 
розрахунків у рейтингу Міжнародної організації рятувальних собак [2].  

Професійна діяльність кінологів-рятувальників відбувається в 
екстремальних умовах, вони одними з перших проводять розвідку, 
пошук постраждалих і первинну оцінку становища в зоні надзвичайної 
ситуації.У природному середовищі (лісі, гірській місцевості та 
прибережних районах) і в завалах зруйнованих будинків і споруд, що 
утворюються внаслідок природних, техногенних надзвичайних 
ситуацій, кінологічним розрахункам немає рівних. 

У психологічній літературі дослідження професійно важливих 
якостей особистості проводилися в різних галузях професійної 
діяльності, зокрема і в кінологів-рятувальників [1]. 

Визначальними в структурі професійно важливих якостей 
рятувальників кінологічної служби є групи когнітивних, емоційних, 
моторних і вольових якостей.Для кожної групи є власні сукупні якості 
та властивості, що утворюють загальну психологічну структуру 
професійної діяльності кінолога-рятувальника.  

Серед когнітивних якостей – знання фізіології тварин, 
особливостей і умов їхнього життя, періодів життєвого розвитку, звичок 
і поведінки; знання психічних особливостей тварин, уміння визначати їх 
поведінку; уміння бачити кілька можливих шляхів розв`язання 
проблеми і подумки вибирати найбільш ефективний; здатність 
приймати рішення при дефіциті інформації або браку часу на її 
осмислення; здатність розглядати проблему з кількох точок зору; 
уміння робити висновок з суперечливої інформації. 

Найголовнішими емоційними якостями для рятувальників 
кінологічної служби є любов до тварин, турбота про них, а також 
емоційна стійкість. У стосунках з собакою характерний емоційний 
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зв`язок. Такої емоційної довіри кінологи чекають від оточення і не 
завжди знаходять. 

Провідними в групі моторних якостей є здатність швидко 
діяти в умовах дефіциту часу; розвинута координація рухів, стійкість до 
тремору; висока фізична витривалість, узгодженість одночасних рухів 
рук і ніг у різних поєднаннях (синхронні, послідовні тощо). Для 
кінологів-рятувальників особливо важливо точно контролювати власні 
рухи та ефективно керувати ними, оскільки за допомогою невербальних 
сигналів вони взаємодіють з собакою. 

Серед вольових якостей виділяється збереження зібраності 
(спокою) в умовах, які викликають збудження; висока стресостійкість; 
наполегливість у подоланні труднощів; організованість, акуратність у 
роботі; здатність тривалий час зберігати високу активність 
(енергійність); терплячість.У професійній діяльності рятувальників 
кінологічної служби постійно виникають ситуації, що потребують 
вольових зусиль. 

Формування особистості кінолога-рятувальника здійснюється 
впродовж усього його професійного життя. Спочатку це мотив освоїти 
певний вид професійної діяльності, який співпадає з альтруїстичним 
нахилом допомагати людямта своєрідним вибором способу життя, 
пов`язаного з постійною взаємодією з собакою. Потім продовжується 
здобуттям освітив навчальному Кінологічному центрі Міжрегіонального 
центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) за робітничою 
професією «Кінолог (рятувальні роботи)» та власною професійною 
діяльністю в складі кінологічного підрозділу. Високий рівень професійної 
майстерності кінолога-рятувальника досягається шляхомповсякденної 
роботи з тваринами під час тренування.  

У процесі щоденної професійної діяльності кінологи-
рятувальники набувають необхідної майстерності: вивчають плани 
проведення пошуково-рятувальних робіт та розробляють нові підходи; 
застосовують методики дресирування (навчання собак будується цілком 
і повністю на грі, за допомогою якої тварину навчають потрібним 
навичкам); методом спостереження аналізують поведінку тварини; 
постійно практикуються в наданні першої долікарської допомоги 
людині та ветеринарної допомоги собаці (знають анатомію та 
фізіологію людей і тварин); працюють із топографічними картами, 
планують маршрути, розраховують можливі шляхи проведення 
рятувальних робіт; здійснюють технічне обслуговування і ремонт 
аварійно-рятувальних засобів, техніки та оснащення; вивчають 
спеціальну літературу тощо.  

Після складання кваліфікаційних заліків собака отримує 
класність «А», а сам кінологічний розрахунок може залучатися до 
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пошуково-рятувальної роботи в складі кінологічного підрозділу. Через 
деякий час кінологи готують собак для підготовки за найвищим рівнем 
«В». При складанні такого заліку кінолог-рятувальник разом зі своєю 
твариною вноситься до Державного реєстру, що автоматично дає право 
участі в міжнародних рятувальних операціях.  

Таким чином, процес професійного розвитку кінолога-
рятувальника ДСНС України є досить складним і тривалим, який 
потребує набору когнітивних, емоційних, моторнихта вольових якостей. 
Для кінологів-рятувальників характерна постійна робота над 
вдосконаленням професійної діяльності шляхом використання новітніх 
технологій навчання тварин та впровадження нових методів і прийомів 
в організації пошуково-рятувальних операцій. 
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Початок нового тисячоліття обумовлений тим, що велика 
кількість галузей трудової діяльності людини негативно впливає на її 
нервово-психічний стан. не обходить стороною дана проблема і 
військовослужбовців. 

Вирішення професійних завдань військовослужбовцями у 
процесі підготовки, виконання службових обов'язків у мирний час і в 
умовах ведення бойових дій характеризуються зростанням 
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інтенсивності й сили впливу стрес-факторів на їхню психіку. Це 
створює екстремальні умови та негативно впливає на професійну 
діяльність військовослужбовців. 

Незважаючи на удосконалювання військової техніки, 
подальшу автоматизацію та ефективність керування нею 
військовослужбовцем, найважливішим чинником надійності виконання 
поставленого завдання залишається людський фактор, про що свідчить 
аналіз статистики травм, поранень і бойових втрат. основними 
причинами таких подій найчастіше бувають різні види напружених 
психічних станів військовослужбовців, які можуть призвести до 
трагічних наслідків. особливо гостро дана проблема виникає в 
забезпеченні діяльності військових льотчиків, яка є найбільш складною 
й небезпечною з усіх видів діяльності військовослужбовців. 

У межах своїх професійних обов'язків їм доводиться 
виконувати миротворчі функції, брати участь у боротьбі з тероризмом, 
надавати допомогу цивільному населенню в районах, що потерпають 
від стихійного лиха, і, нарешті, виконувати захист державної цілісності 
та недоторканності.  

Специфіка виконання професійних завдань курсантами-
льотчиками характеризується зростанням інтенсивності і сили впливу 
стрес-чинників на їхню психіку. особливі й екстремальні умови 
впливають на професійну діяльність військовослужбовців.  

Так, наприклад, у польоті час для сприйняття обстановки, 
її оцінювання, ухвалення рішення й виконання необхідних дій 
жорстко обумовлене зміною ситуацій, причому рахунок іде 
нерідко на секунди і навіть частки секунди. 

Зазначена особливість льотної діяльності висуває, 
зокрема, особливі вимоги до міцності навичок. навряд чи можна 
назвати іншу професію, де перерва протягом місяця стала б офіційно 
узаконеною перешкодою до виконання самостійної роботи. 

Примусово високий темп діяльності курсанта-льотчика 
поєднується з її обов'язковою безперервністю, неможливістю зниження 
її обсягу, зміни характеру, довільної перерви або припинення навіть при 
надзвичайних обставинах. 

Швидкість польоту пов'язана з виникненням прискорень і 
викликаними ними перевантаженнями. вплив перевантажень на 
психічну діяльність пропорційний їхній величині. дослідженнями 
встановлено, що під дією перевантажень порушується зорове 
сприйняття, збільшується час рухових реакцій, сповільнюється темп 
розумових процесів, зростає кількість помилкових рішень. багаторазово 
діючі перевантаження сприяють розвитку стомлення. 
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Сучасні літальні апарати створюють велику загрозу життю 
багатьох людей навіть у мирний час, що підтверджує всесвітня 
статистика авіаційних подій та катастроф. у зв’язку з цим виникає 
необхідність у розробці нових форм і методів удосконалення 
психологічної підготовки льотчиків до діяльності в особливих і 
екстремальних умовах на складній сучасній техниці. це обумовлено 
тим що, незважаючи на удосконалювання військової техніки, 
подальшу автоматизацію процесу керування, підвищення 
ефективності життєзабезпечення військовослужбовців, як і раніше, 
основним показником надійності у виконанні поставленого завдання 
залишається людський чинник, про що свідчить статистика травм, 
поранень, і бойових втрат. 

Основними причинами таких подій найчастіше бувають різні 
види напружених станів. наприклад, такі напружені психічні стани як 
втома, пригніченість, надмірна радість, передбачення, пересичення, 
нехтування небезпекою, перебільшення своїх реальних можливостей, 
нерішучість, острах, страх, переляк та ін. загалом можна сказати, що 
будь-який психічний стан людини, якщо він характеризується 
підвищеним напруженням або емоційним збудженням, може призвести 
до трагічних наслідків.  

Особливо гостро дана проблема постає при забезпеченні 
діяльності курсантів-льотчиків. їхня діяльність є найбільш складною й 
небезпечною серед усіх видів діяльності військовослужбовців. 
могутня техніка, що перевершує на сьогоднішній день інші види 
озброєння, несе велику загрозу життю багатьох людей навіть у мирний 
час. Дана обставина на перший план висуває питання підвищення 
рівня професійної підготовки курсантів-льотчиків, їх фізичну, 
функціональну і, перш за все, психологічну готовність до виконання 
навчальних і бойових завдань.  

Крім того, слід зазначити, що, згідно з керівними 
документами щодо організації польотів, жоден льотчик, незалежно від 
займаної посади, військового звання, і досвіду льотної роботи, не може 
бути допущений до польотів без необхідної підготовки і перевірки його 
готовності до польоту. 

Тому ми вважаємо за необхідне приділяти особливу увагу 
психологічній підготовці курсантів-льотчиків, починаючи з перших 
кроків їх професійного становлення під час наземної підготовки до 
майбутніх польотів. 

У зв’язку з актуальністю та недостатньою вивченістю 
психічного напруження курсантів-льотчиків у період наземної 
підготовки до польотів, виникла необхідність дослідити 



Особистість в екстремальних умовах 
 

80 

регуляціюпсихічного напруження курсантів-льотчиків у період наземної 
підготовки до польотів та розробити комплекс засобів його регуляції. 

Щодо психології діяльності військовослужбовців найбільш 
прийнятною є класифікація психічних станів за рівнем напруження, 
оскільки цей критерій є найістотнішим з погляду впливу психічних 
станів на ефективність та якість діяльності. поняття напруження має 
різні значення: напруження як вид стану й напруження як 
характеристика багатьох інших видів станів (тензійна характеристика). 
Причому ця характеристика має як суб'єктивний, так і об'єктивний 
зміст. Виходячи із завдання нашого дослідження, ми розглядааємо стан 
психічного напруження як характеристику станів курсантів-льотчиків у 
період наземної підготовки. 

У зв'язку з цим, ми визначаємо стан психічного напруження, 
що виникає у курсанта-льотчика у період наземної підготовки до 
польотів, як інтегративне полісистемне утворення, яке складається з 
комплексу взаємодіючих функціональних компонентів (емоційних, 
мотиваційних, інтелектуальних і регулятивних).  

У дослідженні нами розкрито сутність і зміст психологічного 
механізму емоційного реагування курсанта-льотчика на вплив стрес-
факторів навколишнього середовища, що віддзеркалює механізм 
емоційних станів курсанта-льотчика при реагуванні на вплив 
об’єктивних факторів навколишнього середовища й організації своїх дій 
щодо керування літаком. А також психологічного механізму 
виникнення психічного напруження курсанта-льотчика у процесі 
інтелектуальної оцінки ситуації, що віддзеркалює безпосередній 
взаємозв’язок когнітивної оцінки ситуації з емоційними й 
інтелектуальними компонентами, які визначають виникнення 
психічного напруження курсанта-льотчика. за умов підвищення рівня 
інтелектуальних здібностей індивіда зменшується вплив емоцій на 
когнітивну оцінку ситуації (яка сприймається адекватніше), що 
обумовлює більш логічні та обґрунтовані дії або діяльність та зменшує 
вплив стрес-чинників на психіку. 

Наша безпосередня участь у процесі навчання та наземної 
підготовки курсантів-льотчиків до польотів дозволила охарактеризувати 
цей період як особливу стадію професійного навчання курсантів-
льотчиків та дослідити динаміку впливу стрес-факторів у даний період. 

Аналіз психофізіологічних показників курсантів-льотчиків 
дозволив встановити, що найбільш високий зв'язок існує між психічним 
напруженням й частотою серцевих скорочень. Наступним 
психофізіологічним показником за силою зв'язку визначено силу 
м'язового напруження. Даний зв'язок має зворотну залежність. Показник 
частоти дихання має менш сталий характер залежності. У цілому слід 
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зазначити, що психофізіологічні показники нервової системи є 
об'єктивним критерієм, що визначає ступінь психічного напруження й 
істотно впливає на якість діяльності курсантів. 

Проведений кореляційний аналіз підтвердив виявлену в 
результаті дослідження залежність психічного напруження від таких 
його структурних компонентів, як емоційний, мотиваційний, 
інтелектуальний і регулятивний. На основі встановленої залежності 
можна стверджувати, що рівень психічного напруження курсантів 
можливо прогнозувати, а також впливати на його розвиток у процесі 
наземної підготовки, що досягається шляхом застосування методів 
саморегуляції, формування оптимального рівня мотивації й підвищення 
рівня вмінь та навичок діяльності в особливих умовах. 

У процесі дослідження нами розглянуті основні методи та 
напрямки забезпечення оптимального рівня психічного напруження 
курсантів-льотчиків у період наземної підготовки. 

Формуючий вплив на курсантів-льотчиків здійснюється через 
детермінанти психічного напруження. Досягається це через емоційну, 
мотиваційну й інтелектуальну сфери курсантів з обов'язковим 
врахуванням їх індивідуально-типологічних, особистісних і соціальних 
особливостей. Для цього формуючий вплив здійснюється за такими 
основними напрямками, як розвиток самооцінки свого стану (рефлексії), 
з одного боку, й підвищення здатностей саморегуляції курсантами свого 
стану - з іншого. Таким чином досягається зміна кількісно-якісних 
характеристик психічного напруження. 

На підставі аналізу й вдосконалення основних методів і 
прийомів регуляції розроблено психорегуляційний комплекс, який 
дозволяє забезпечити оптимальний рівень психічного напруження 
курсантів-льотчиків у період наземної підготовки до польотів. 

Програма психорегуляційного комплексу складається з 
аутотренінгу, ідеомоторного тренування, моделювання впливу стрес-
чинників і відпрацювання стратегій керуючих дій у стресогенних 
ситуаціях, дихальної гімнастики, рефлексії й самоконтролю. 

Кількісний і якісний порівняльний аналіз результатів, 
отриманих у ході експерименту, дозволяє стверджувати, що 
розроблений психорегуляційний комплекс з формування оптимального 
рівня психічного напруження, дійсно, є ефективним та оптимізує 
професійну підготовку курсантів-льотчиків у період наземної 
підготовки до польотів.  

Створений комплекс рекомендовано до впровадження у 
військових навчальних закладах та військових частинах Повітряних 
сил ЗС України.  
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Матеріали дослідження можуть бути використані в 
організаційно-управлінській діяльності інших державних формувань, 
діяльність яких пов’язана з особливими та екстремальними ситуаціями. 

Впровадження комплексної програми щодо забезпечення 
оптимального рівня психічного напруження курсантів-льотчиків 
дозволяє подолати негативні емоційні стани, підвищити психічну 
саморегуляцію й виробити адекватні і ефективні стратегії дій у 
складних стресогенних ситуаціях. 
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співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 
У сучасній освіті домінує ідея заміни концепції “людини 

знаючої” (озброєної системою знань, умінь, навичок) на концепцію 
людини, підготовленої до життєдіяльності, що передбачає переорієнтацію 
процесу підготовки фахівців на формування та розвиток особистості, 
тобто людини, здатної активно і творчо мислити, діяти в екстремальних 
умовах, інтелектуально саморозвиватися, морально та фізично 
самовдосконалюватися. Особистісна, гуманістична освітня концепція 
протистоїть центризму та одноманітності в освіті, екстенсивному 
зростанню знань з одночасним скороченням особистісних потреб і 
компонентів. Гуманістичний напрям у освіті – явище складне, 
інтегроване і включає концентрацію уваги на людині, культурі, соціумі як 
взаємопов’язаних детермінантах освіти, спрямованих на підтримку 
процесів індивідуального саморозвитку та самовизначення особистості. 
Як відзначає С.В. Кульневич, – саме ці особливості гуманістичної 
освітньої концепції склали передумови для виникнення у її контексті 
особистісно орієнтованих стратегій і моделей освіти [3]. 

У світлі викладеного актуальність дослідження проблем 
особистісно орієнтованої підготовки військових фахівців зумовлена 
такими чинниками: 

необхідністю впровадження ідей гуманістичної освітньої 
концепції в реальну педагогічну практику; 
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врахуванням в процесі навчання потреб та індивідуально-
психологічних особливостей особистості; 

вимогами щодо підвищення якості підготовки фахівців; 
вичерпаністю можливостей багатьох традиційних форм і 

методів підготовки фахівців;  
необхідністю пошуку та застосування інноваційних 

педагогічних технологій, спрямованих на активізацію пізнавальної 
діяльності тих, хто навчається, якісне засвоєння навчального матеріалу 
та розвиток у них мотиваційної сфери. 

Основою реалізації гуманістичного підходу до освіти [1] 
стають, набуваючи все більшого значення, освітні технології 
особистісно орієнтованої спрямованості як у викладанні навчальних 
дисциплін, так і в організації навчально-пізнавальної діяльності 
майбутніх фахівців [2; 4; 5]. Організація навчання на таких засадах 
сприяє формуванню та розвиткові особистості фахівця, спроможного 
виявляти ініціативу, творчо виконувати поставлені завдання, приймати 
відповідальні рішення, самостійно, критично мислити, продукувати ідеї, 
захищати власну точку зору, переконання, систематично й неперервно 
поповнювати знання шляхом наполегливої самоосвіти [6: 7; 8]. Як 
слушно вважає В.В. Серіков, – концепція особистісно орієнтованої 
освіти полягає “у розкритті природи та умов реалізації особистісно-
розвивальних функцій освітнього процесу, що невіддільно від більш 
глибокого та цілісного розуміння його сутності. Практична цінність цієї 
концепції полягає в розробці регуляторів для практики освіти, яка 
повинна бути у певній мірі альтернативна традиційному навчанню, що 
редукує розвиток особистості до формування когнітивно-операційного 
досвіду” [8, с. 27]. 

Аналіз якості підготовки військових фахівців за результатами 
контрольних заходів і екзаменаційних сесій, звітними  матеріалами 
Державних екзаменаційних комісій свідчить про неоднорідність рівня їх 
знань, умінь та навичок. Так, мають місце суттєві недоліки як в 
теоретичній, так і, особливо, в практичній підготовці. Найбільш виразно 
це проявляється при моделюванні різноманітних ситуацій, коли потрібно 
швидко та оперативно приймати рішення, організовувати їх виконання, 
діяти в ризиконебезпечних ситуаціях. При цьому має місце невміння 
комплексно застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, 
послідовно та логічно знаходити найбільш прийнятні рішення та шляхи їх 
вирішення на основі грунтовного аналізу всіх обставин. Останнє 
найбільш виразно проявилося в ході проведення антитерористичної 
операції на сході нашої держави. 

Розроблення та запровадження психолого-педагогічних засад 
особистісно орієнтованої підготовки військових фахівців дозволить: 
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визначитися з пріоритетами наскрізного цілеутворення на всіх 
етапах підготовки фахівців; 

забезпечити системний, комплексний підхід до планування, 
організації та здійснення процесу навчання та викладання і як наслідок, – 
підвищити його ефективність; 

покращити управління навчальним процесом, аналіз, 
прогнозування, проектування та діагностику рівня знань, умінь, навичок; 

забезпечити єдність навчання, виховання, розвитку фахівців, 
психологічну підготовку їх до практичної діяльності; 

оволодіти фахівцями не тільки певною сумою знань, 
практичних навичок, а й навчитись самостійно їх здобувати та 
використовувати на практиці; 

широко застосовувати сучасні інформаційні системи на основі 
комп’ютерної, відео-та аудіотехніки, різноманітні технічні засоби; 

підсилити мотивацію навчання, відповідальність за результати 
праці, стимулювати розвиток творчого мислення; 

сформувати у майбутніх військових фахівців індивідуальний 
стиль мислення, спілкування, лідерства, діяльності; 

набути навичок прийняття оптимальних рішень у широкому 
спектрі задач і ризиконебезпечних ситуацій, що виникають в ході 
практичної діяльності військових фахівців у мирний та воєнний час.  

Основою особистісно орієнтованого навчання, викладання 
навчальних дисциплін є визнання індивідуальності того, хто навчається, 
створення необхідних та достатніх умов для його розвитку[4; 6; 8]. З 
цього положення можна визначити основні цільові орієнтири особистісно 
орієнтованого викладання навчальних дисциплін та учіння: 

найбільш повне досягнення розвитку тих здібностей 
особистості, які потрібні їй, суспільству, Збройним Силам України; 

визначення вихідного (початкового) стану розвитку та досвіду 
особистості; 

включення особистості в навчальну, соціально-військову 
ціннісну діяльність; 

забезпечення можливостей ефективного саморозвитку та 
самоосвіти особистості; 

трансформація основної мети навчання в систему 
взаємопов’язаних цілей, що відображають динаміку розвитку особистості 
в процесі навчання; 

обгрунтування цілей навчання кожної з навчальних дисциплін з 
урахуванням особистісних якостей, потреб і можливостей кожного, хто 
навчається; 

здійснення діагностико-кваліметричних процедур. 
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Зміст особистісно орієнтованої підготовки військових фахівців, 
форми, методи та навчально-матеріальне забезпечення мають 
розроблятися на засадах варіативності. При цьому модель їх ідготовки 
характеризується блочно-модульною побудовою навчального матеріалу, 
високим ступенем самостійності та індивідуалізації навчання. Блочно-
модульна побудова навчального матеріалу з навчальних дисциплін, тобто 
його структуризація, реалізується на 2-х ієрархічних рівнях: рівні 
навчальних дисциплін та рівні модуля. Викладання кожного модуля 
розробляється та здійснюється на наступних організаційно-методичних 
засадах: поділ на теоретичну та практичну складові; розробка пакетів 
особистісно орієнтованих завдань; проведення лекцій, практичних занять, 
самостійної роботи; проведення контрольних робіт, здійснення контролю 
рівня засвоєння знань; розроблення вимог до вихідних знань і вмінь 
курсанта (слухача) після засвоєння модуля; здійснення вхідного рівня 
знань напередодні кожного заняття; розроблення структурної 
декомпозиції модуля; коригування педагогічної діяльності. 

Організація та методика особистісно орієнтованої підготовки 
військових фахівців має базуватися на засадах всебічного вивчення їх 
індивідуально-психологічних особливостей, сприйняття їх як суб’єктів 
навчального процесу [7]. При цьому вивчається: спрямованість 
особистості та її види; інтелектуальність (ступінь розвитку та 
структура інтелекту); емоційність (рівень реактивності, стійкості, 
неспокійності); вольові якості (уміння долати труднощі, 
наполегливість в досягненні мети); комунікативність, ступінь 
товариськості; самооцінка (низька, адекватна, завищена); 
працездатність, рівень самоконтролю; швидкість і точність виконання 
завдань, задач, дій; спроможність до групової взаємодії; уміння 
розв’язувати складні завдання, діяти в нестандартних умовах. 

Вивчення та врахування переважної більшості зазначених 
індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається, здійснюються 
викладачем в процесі викладання навчальної дисципліни, позааудиторного 
спілкування, індивідуальних бесід тощо і не потребує застосування 
спеціального інструментарію. 

Методичну основу особистісно орієнтованого навчання на 
різних видах занять становить пошук та запровадження ефективних 
способів комунікативного впливу викладача та типів взаємодії з тими, хто 
навчається. Виходячи з визначених науковцями 3-х рівнів спілкування 
(високий – характеризується теплотою у взаємовідносинах, 
взаєморозумінням, довірливим ставленням; середній; низький – 
характеризується відчуженістю, нерозумінням, неприязню, 
зневажливістю, холодністю, відсутністю взаємодопомоги) та видів 
впливу (позитивний – схвалення, заохочення самостійності, похвала, 
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гумор, прохання, рада та пропозиція; негативний – зауваження, насмішка, 
іронія, докір, погроза, образа, чіпляння), викладач має в кожній 
навчальній ситуації, залежно від обставин, застосовувати відповідні стилі 
комунікативної взаємодії з тими, хто навчається. В цілому ж, можна 
наголосити, що спілкування повинно носити цілісний характер на 
підставі гармонійного поєднання таких його компонентів, як обмін 
інформацією, організація взаємовідносин, пізнання особистості того, хто 
навчається, організація взаємовпливу тощо. 

Важливою складовою особистісно орієнтованої підготовки 
військових фахівців є коригування педагогічної діяльності за результатами 
усіх форм контролю та самоконтролю. До основних елементів, які мають 
коригуватись, слід віднести такі: рівень цілепокладання; система потреб і 
мотивів діяльності суб’єктів навчального процесу; модель педагогічної та 
процесуальної діяльності (ефективність навчально-методичної роботи); 
уміння викладача конструювати навчальні завдання у відповідності з 
інтелектуальними та психофізіологічними можливостями тих, хто 
навчається; співвідношення реального характеру впливу викладача на 
майбутніх фахівців із загальногуманістичними та демократичними 
принципами взаємодії (суб’єкт-суб’єктні відносини); подолання стресових і 
конфліктних ситуацій (ступінь прив’язаності до реальних умов викладання 
навчальних дисциплін); подолання стереотипів і тенденцій до жорсткої 
алгоритмізації викладацької діяльності (індивідуальна система засобів 
педагогічної дії); система педагогічного контролю; комплексність засобів 
педагогічного впливу; ступінь і повнота матеріально-технічного, 
інформаційного та методичного забезпечення навчальних занять. 

Підсумовуючи викладене, можна константувати, що процес 
організації та методики особистісно орієнтованої підготовки військових 
фахівців на різних видах занять має містити такі етапи: 

підготовка матеріально-технічного та дидактичного 
забезпечення; визначення готовності суб’єктів навчання до заняття; 

визначення теми, мети та структури заняття, об’єму завдань; 
спрямування тих, хто навчається, на засвоєння змісту заняття, 

здобуття необхідних знань, навичок та умінь; 
загальне орієнтування суб’єктів навчання щодо особистісно 

орієнтованих завдань, навчально-методичних та дидактичних матеріалів; 
надання рекомендацій щодо шляхів та етапів самоконтролю та 

самооцінки навчальної діяльності тими, хто навчається; 
активне педагогічне спостереження та контроль за навчальною роботою 

тих, хто навчається, індивідуальне (групове) консультування, надання необхідної 
допомоги; 

застосування елементів діалогізації в ході навчального заняття; 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

87

створення умов для формування у тих, хто навчається, мотивів 
навчально-пізнавальної діяльності; 

поточне визначення ступеня засвоєння навчальних завдань; 
оцінка індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності тих, хто 

навчається; 
застосування прийомів педагогічного заохочення, а при 

необхідності – адекватного впливу; 
оцінка якості засвоєння навчального матеріалу; 
оцінка ступеню досягнення мети заняття; 
визначення завдань на подальшу самостійну роботу; 
заходи з коригування організаційно-методичних засад 

навчальних занять. 
Висновки. Складовими організації і методики особистісно 

орієнтованої підготовки військових фахівціві є такі: конструювання 
пакетів навчальних завдань на різні види занять з вивчення теоретичного 
та практичного матеріалу; вивчення індивідуально-психологічних 
особливостей тих, хто навчається і, в першу чергу, їх інтелектуальних 
здібностей та працездатності; організація та методика проведення різних  
видів навчальних занять з особистісно орієнтованим спрямуванням і 
використанням засобів спілкування та діалогізації; діагностика (контроль) 
результатів навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів навчання; 
коригування педагогічної діяльності. 
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Останніми роками відбулося багато змін у нашому суспільстві 
та в індивідуальній свідомості кожної людини. Зростають вимоги до 
формування особистості, приділяється увага її розвитку, досліджується 
структура особистості, яка забезпечить формування її творчих 
здібностей. Тому в сучасних умовах особливо актуальною є проблема 
підготовки фахівців для подальшої якісної професійної діяльності. Зміст 
освітнього процесу у навчальних закладах всіх типів повинен бути 
спрямований на формування у індивіда мотивів самореалізації та 
саморозвитку, творчого мислення та уміння вирішувати нестандарті 
ситуації. Саме тому виникає потреба працівників, які б кваліфіковано 
надавали психологічну допомогу конкретному індивіду в стресогенних 
умовах життєдіяльності. Це викликає необхідність проведення 
відповідних заходів за двома основними напрямками: підготовка 
більшої кількості шатних фахівців-психологів, які б могли надати 
кваліфіковану допомогу населенню; зміна існуючих підходів до 
організації та проведення форм навчального процесу.  

Ознайомлення зі спеціальною літературою показало, що 
проблемі підготовки практичних психологів приділяється недостатня 
увага [1;2;3;4]. На сьогоднішній день недостатньо успішно функціонує 
національна система соціально-психологічної служби, не висвітлені 
проблеми її організації в освітніх установах, зокрема у вищих 
навчальних закладах; не існує єдиної інформаційної системи 
психологічного забезпечення населення. Фактично відсутні 
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фундаментальні наукові розробки з питань психологічного 
професійного відбору абітурієнтів на навчання на факультетах 
психології, недостатньо вивчається становлення психолога-
професіонала в різних видах діяльності.  

Концепція підготовки практичних психологів нами 
розроблена виходячи з сучасної стратегії реформування освіти, 
відображеної в основних нормативно-правових документах. На основі 
теоретичного аналізу літератури підготовку практичного психолога ми 
розглядаємо як процес професійного становлення особистості, який 
супроводжується установленими знаннями, вміннями і навичками з 
конкретної спеціальності та особистісними рисами, завдяки яким вона 
стане контуренто-спроможньою на ринку праці, успішно функціонувати 
у всіх галузях діяльності, готовою до постійного професійного росту та 
соціальної мобільності [4]. За державниим стандартами базова 
підготовка, що здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр», курс освіти фахівців галузі практичної психології має 
складатися з двох органічно взаємопов’язаних частин – теоретичної та 
практичної підготовки.  

Проблема формування навчального плану, системи дисциплін, 
їх змісту є складною і багатогранною. До того ж в психологічній 
літературі відсутні праці з її аналізу. Рівень освіченості і креативне 
мислення майбутнього психолога забезпечує цикл загальнотеоретичних 
дисциплін, які дають базові знання з історико-соціологічних, 
культурологічних, політико-правових та філософських аспектів 
життєдіяльності особистості. Білого-природничі та екологічні предмети 
забезпечують знання студента з проблеми будови центральної нервової 
системи як субстрату психіки, фізичного та психічного здоров’я, 
соціального і психічного розвитку особистості, відхилень у 
функційному стані і психічній діяльності. Соціально-економічні науки 
готують майбутнього психолога до врахування соціально-економічних 
законів сучасного суспільства та озброюють методами управління 
соціальними процесами, ознайомлюють з методами аналізу соціально-
психологічних явищ та їх кризовими проявами, соціальними 
конфліктами і їх вирішенням.  

Підвищенню загального і професійного рівня сприяє також 
спеціальна теоретична базова підготовка майбутнього психолога. 
Оскільки, на сучасному етапі розвитку суспільства, спостерігається 
збільшення інформації, яку потрібно засвоїти студенту та сформувати 
відповідну систему професійних знань і позитивне ставлення до 
предметів та майбутньої діяльності, в планах навчальних дисциплін зі 
спеціальної теоретичної базової підготовки значна увага приділяється 
предметам, які формують розуміння особистістю соціальних явищ у 
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групах та суті психіки окремого індивіда. До таких проблем належить: 
матеріальний субстракт психічного, закономірності вікового розвитку 
людини та їх біологічні та соціальні детермінанти; зв'язок психічних, 
фізичних і біологічних явищ; методологічні і теоретичні проблеми 
психології, її категоріальний апарат; психічні механізми чуттєвого та 
логічного пізнання світу; психічні процеси та їх роль в психічній 
діяльності людини; психічні стани, властивості та їх вплив на поведінку 
індивіду; воля як механізм регуляції психічної діяльності; психологічна 
структура особистості, її характер, темперамент та здібності.  

Вирішення педагогічно-виховних, науково-дослідних, 
організаційних та діагностико-корекційних функцій роботи 
практичного психолога забезпечує його професійно-педагогічна 
підготовка. Вона здійснює знання і реалізацію в практичній 
діяльності: основних психологічних концепцій та галузей психології; 
експериментальних методик дослідження та методів проведення 
психологічного консультування; соціально-психологічних механізмів 
регуляції поведінки особистості; основ психотренінгу та психотерапії; 
психолого-педагогічну основу методів навчання і виховання; розробку 
методичної документації, процедури наукового дослідження, його 
принципи і структуру.  

Одним з головних завдань системи формування фахівця з 
психології є його практична підготовка. На сьогоднішній день гостро 
стоїть проблема постійно зростаючих вимог до кваліфікації спеціаліста-
психолога у зв’язку з недостатньою якістю практично-прикладних 
знань. І хоча обсяг загальнонаукових і спеціальних знань у сфері 
психологічних дисциплін збільшився, що позитивно відобразилось на 
професійному рівні спеціаліста, все ж при формуванні навчальних 
планів недостатньо враховується сучасні інтерактивні технології. Тому 
одне з першочергових завдань підготовки є розробка концептуально-
дидактичних і змістовно-операційних положень щодо формування 
змісту предметів і курсів діагностико-прикладного напряму, 
впровадження в навчальний процес нових технологій, які забезпечать 
формування необхідних особистісних якостей та психокорекційних 
умінь майбутнього фахівця. У зв’язку з цим у практичному розділі 
програми значне місце відводиться лабораторним та практичним 
заняттям, виробничій практиці, самостійній роботі студентів, діловим та 
рольовим іграм, психотренінгам та ситуаційним задачам, підготовці 
курсових та дипломних робіт.  

У розробленому нами навчальному плані вищого навчального 
закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
передбачається вивчення предметів, які формують практичні навички 
фахівців-психологів до діяльності у  особливих умовах. Враховуючи 
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особливості діяльності, набувають актуальності такі дисципліни як: 
екстремальна психологія, юридична психологія, військова психологія, 
конфліктологія, психологія кризових ситуацій, психологія 
постравматичної реабілітації, психокорекція, психологічне 
консультування, професійна підготовка до діяльності в екстремальних 
умовах,  психологічна підготовка фахівців в надзвичайних ситуаціях, 
професійна придатність до діяльності в надзвичайних ситуаціях та 
професійна деформація.   
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Останнім часом перед психологічною наукою актуалізуються 
проблеми, пов’язані з аспектами діяльності працівників міліції в 
екстремальних умовах. 
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Попит на професійно підготовлені кадри для роботи в системі 
правоохоронної діяльності зростає з кожним днем. Підвищені вимоги, 
які висуває сучасний стан в державі, до особистості професіонала 
впливають на якість підготовки та перепідготовки працівників міліції у 
вищих навчальних закладах системи МВС. 

Професійне становлення особистості – це процес поетапного 
вирішення низки протиріч між соціально-професійними вимогами, що 
ставляться до особистості, та бажаннями і можливостями їх реалізації, 
процес формування професійної ідентичності. 

Професійна ідентичність – це результат тривалого 
особистісного та професійного розвитку. Вона виступає регулятором, 
що виконує стабілізуючу та перетворюючу функції, зв'язок яких 
забезпечує самовизначення. 

Ю.П. Поваренков у межах концепції професійного розвитку 
виділяє три основні аспекти розгляду професійної ідентичності: 

1) професійна ідентичність – це провідна тенденція 
становлення суб’єкта професійного шляху; 

2) професійна ідентичність – це емоційний стан, в якому 
перебуває особистість на різних етапах професійного шляху; він 
виникає на основі ставлення до професійної діяльності і 
професіоналізації в цілому як засобу соціалізації, самореалізації і 
задоволення рівня домагань особистості, а також на основі ставлення 
особистості до себе як суб’єкта професійного шляху, як професіонала; 

3) професійна ідентичність – це підструктура суб’єкта 
професійного шляху, що реалізується у формі функціональної системи, 
спрямованої на досягнення певного її рівня [2]. 

Процес становлення та розвитку професійної ідентичності 
курсантів має індивідуальний характер. Він може бути активізованим за 
допомогою спеціальних розвиваючих завдань. Наприклад тренінг є 
незамінним в системі навчання у ВНЗ, особливо під час професійного 
становлення – формування професійних намірів.  

Початкова стадія становлення професійного самовизначення е 
однією зі складових професійної ідентичності. Складний та тривалий 
процес формування ставлення до себе, як до суб’єкта певної діяльності, 
зіставлення своїх фізичних та інтелектуальних сил, інтересів, 
здібностей, ціннісних орієнтацій, установок вимогам професійної 
діяльності правоохоронця.  

Під час формування професійних намірів та професійної 
підготовки правоохоронців в екстремальних ситуаціях, головна роль 
належить  психодинамічним властивостям особистості. Велике значення 
мають такі  індивідуально – психологічні властивості, як: екстраверсія, 
емоційна стабільність. Саме цим властивостям слід приділяти більшу 
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увагу, адже саме вони безпосередньо впливають на формування 
професійної спрямованості, засвоєння системи професійних знань, 
навичок, умінь, способів вирішення професійних завдань в 
екстремальних ситуаціях. 

Професійна діяльність правоохоронця пов’язана з виконанням 
службових обов’язків, під час яких відбувається вплив різноманітних 
екстремальних чинників. Робота в екстремальних умовах передбачає 
підвищений фактор ризику, дефіцит інформації і часу на обміркування, 
необхідність прийняття адекватного рішення, високу відповідальність 
за виконання задачі, наявність неочікуваних перепон.[1]  

Діяльність в екстремальних умовах висуває високі вимоги до 
працівників органів внутрішніх справ. Вони повинні вміти постійно 
контролювати свій стан, бути готовими до швидкого прийняття рішень, 
адекватно оцінювати ситуацію, а також бути здатними віддати своє 
життя в разі крайньої необхідності. Все це потребує значних психічних 
зусиль і психологічної стійкості.  

Вважаємо, що доцільним є діагностика негативних впливів на 
особистість, яка перебуває в екстремальних умовах діяльності, а також 
корекція результатів цих впливів на ранніх етапах.  
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За останнє десятиліття кардинально змінилися соціально-
політичні та матеріально-економічні умови життя, які спричинили 
необхідність перегляду ціннісних орієнтацій в суспільній свідомості. 
Життя диктує нові умови соціальної інтеграції людини, що пов'язане з 
необхідністю активного вибору професійних цілей, стратегій та 
способів їх досягнення. Це зумовлює зміну стереотипів побудови 
професійної кар’єри та професійного становлення та вимагає від 
майбутніх правоохоронців  таких якостей, як готовність до ризику, 
відповідальність за вчинки, здатність до самовдосконалення та інш. 
Освіта та фахова підготовка стає значимою сферою розвитку 
суспільства та відіграє провідну роль в формуванні цінностей та 
ціннісних орієнтацій майбутніх правоохоронців.  

Діяльність держави та її органів охоплює багато сфер 
суспільного життя. Одне з центральних питань займає виконання задач 
по забезпеченню правопорядку, захисту, прав і свобод людини, охорони 
прав та законних інтересів державних й недержавних організацій, 
трудових колективів, боротьби зі злочинами та іншими 
правопорушеннями. Все це являє собою предмет турботи органів 
внутрішніх справ. 

Працівник ОВС – це небезпечна професія, яка дедалі стає 
складнішою: змінилася якісна характеристика злочинності, зросла 
зухвалість, жорстокість вчинених злочинів, значно збільшилася 
кількість злочинних діянь, з'явилися нові види кримінальної діяльності. 
Тому, вивчення ціннісних орієнтацій  майбутніх правоохоронців є 
особливо актуальною темою. 

Проблема вивчення ціннісних орієнтацій особистості в даний 
час набуває все більш комплексний характер. У зарубіжній психології 
визначенням поняття ціннісних орієнтацій та їх місця в системі 
особистості займалися такі вчені, як В. Дильтей, А. Маслоу, Д. Рисмена, 
М. Рокич, Е. Толмен, У. Томас, Ст. Франки, 3. Фрейд, Е. Фромм, К. 
Хорні та багато інших [4]. 

Цінність – це властивість певного об’єкта задовольняти якусь 
потребу людини, яка відображається в людській уяві як позитивна 
значущість даного об’єкта. Під професійними цінностями розуміється 
значущість об’єкта праці, різних компонентів професійної діяльності, до 
яких суб’єкт визначає своє ставлення, оцінюючи їхню здатність 
задовольняти потреби самого суб’єкта. Головною спонукальною силою 
для людини є її потреба. Саме її задоволення пов’язано з професійною 
діяльністю. Отже, спрямованість особистості співробітника на певну 
групу головних цінностей, які виступають загальними орієнтирами в 
його поведінці, – є ціннісними орієнтаціями. Вони програмують 
діяльність, визначають основний напрям поведінки людини [1]. 
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Присвоєння професійних цінностей фахівцем починається з 
моменту вибору та оволодіння професією і продовжується протягом 
усієї професійної діяльності. Це передбачає усвідомлення своєї 
приналежності до певної професійної спільності; зміну: ставлення до 
себе як професіонала, внутрішніх, суб'єктивних професійних ідеалів, 
критеріїв вибору професії; знання своїх сильних і слабких сторін, шляхи 
вдосконалення. 

Тобто професійні цінності особистості розглядаються як 
базова характеристика особистості майбутнього фахівця, що включає 
систему установок і відносин до інтегративних цінностей професії і 
готовність діяти у відповідності з ними в професійній діяльності. Вона 
передбачає сформованість певної позиції, відповідної мотивації, 
спрямованості особистості до професійної діяльності, усвідомлення 
сенсу, цінності, значущості та змісту професії [3]. 

В сучасних екстремальних умовах виконання професійної 
діяльності стає складнішим, тому важливим аспектом підготовки 
майбутніх працівників ОВС стає підготовка до екстремальних умов 
професійної діяльності. 

Екстремальна підготовленість складається з трьох компонентів: 
екстремальної навченості; морально-психологічної підготовленості до дій 
в екстремальних умовах; екстремальної розвиненості. 

Екстремальна навченість включає: знання екстремальних 
ситуацій, з якими доведеться зустрітися, їх особливості, можливі 
труднощі й способи їх подолання; навички та уміння якісно виконувати 
звичайні професійні дії; навички виконання особливих дій, особливих 
прийомів, використання спеціальних засобів і техніки, які 
застосовуються лише в екстремальних умовах; навички групових дій в 
екстремальних умовах; досвід сприйняття екстремальних факторів і 
подолання психологічних труднощів; навички та вміння забезпечення 
особистої безпеки; вміння вчитися на досвіді подолання труднощів [2].  

Морально-психологічна підготовленість до дій в 
екстремальних умовах — це специфічна моральна стійкість 
професіонала, що забезпечує професійну поведінку в критичних 
ситуаціях. Вона включає: вірність професійному обов'язку і нормам 
моралі; вірність товариського обов'язку при дії у складі груп; уміння 
керувати собою в складних умовах, мобілізувати сили і можливості, не 
губитися, не імпульсивно реагувати. 

Екстремальна розвиненість якостей, які забезпечують успіх в 
екстремальних умовах включає наступні компоненті: вольові — 
цілеспрямованість, сміливість, мужність, стійкість, рішучість, 
пильність, самовладання; професійно-психологічну стійкість, 
нормальна психологічна переносимість всіх екстремальних факторів, 



Особистість в екстремальних умовах 
 

96 

властивих конкретній професійній діяльності, емоційна стійкість, 
стійкість до відповідальності, ризику і небезпеки, стійкість до психічної 
напруги і перенапруги, психічна працездатність (здатність 
довгостроково переносити психічні навантаження), здатність 
витримувати боротьбу нервів»; особливо розвинені пізнавальні якості: 
обачність, швидкість мислення, прогностичність, кмітливість, інтуїція; 
особливо розвинені фізичні якості: фізична витривалість, сила, 
спритність, швидкість рухових реакцій [3].  
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Творчість є показником продуктивної діяльності фахівця. У 

сучасних умовах саме творчість стає професійно необхідною якістю 
особистості будь-якого спеціаліста. Це дозволяє сформулювати 
проблему розвитку творчості майбутніх фахівці під час професійного 
навчання. 

Важливим напрямом педагогічних досліджень є вивчення 
творчості не тільки як діяльності зі створення нового; розуміння 
творчості як розвивальної взаємодії. Сутність розвиваючої функції 
навчання досліджували В. Давидов, З. Калмикова, Є. Кабанова-Меллер 
І. Лернер, H. Менчинська та ін. Дослідження особистості як суб’єкта 
пізнання зроблено у низці фундаментальних педагогічних досліджень 
(Г. Бал, В. Володько В. Рибалко, В. Серіков, І. Якиманська). Разом з 
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тим, проведений нами аналіз попередніх досліджень показує, що 
більшість педагогічних досліджень звертаються до вивчення окремих 
аспектів розвитку майбутнього фахівця у процесі навчання. При цьому 
питання творчого саморозвитку особистості у процесі професійного 
навчання є недостатньо дослідженим. 

Мета даної статті дослідити особливості творчого 
саморозвитку особистості у процесі професійного навчання. 

Розвиваюча функція навчання виявляється в процесі навчання 
в позитивних змінах інтелектуальних, особистісниї, поведінкових і 
діяльнісних характеристик майбутнього фахівця. Тому розвиваючою 
метою професійного навчання є розвиток професійно важливих якостей 
майбутнього фахівця (професійної мови, мислення, здібностей, 
сенсорної, рухової, емоційно-вольової сфер), а одним з розвиваючих 
завдань є підвищення творчого потенціалу майбутніх фахівців. У 
процесі професійного навчання розвиваються професійно важливі 
якості особистості, здібності, творчість, уява, креативність та 
самостійність. Розглянемо сутність розвитку самостійності майбутнього 
фахівця у процесі професійного навчання. 

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця передбачає 
розвиток мотивів і потреб у самовдосконаленні, дозволяє оцінювати дії, 
вчинки, поведінку, робити вибір, приймати рішення. Це регулярна й 
оперативна діагностика, що входить в систему зворотнього зв’язку в 
процесі розвитку індивідуальності. Серед значущих показників 
саморозвитку майбутнього фахівця виділяють їх активну, творчу 
позицію, здатність до самомотивації, самоорганізації та самоконтролю 
[3, с.10]. Саморозвиток розглядається з позицій цілеспрямованого 
самовдосконалення, самопроектування [2, с.131].  

Вищий, творчий рівень саморозвитку майбутнього фахівця 
полягає в потребі постійно ставити перед собою нові цілі та завдання, 
спрямовані на вихід за межі заданого, на пошук і відкриття нових 
закономірностей та способів розв'язання. Творчість починається там, де 
здійснюється самостійний пошук принципів, способів поведінки і дій 
Творчому саморозвитку майбутнього фахівця характерні новизна, 
оригінальність, відсторонення, відхід від шаблона тощо.. Творчість 
набуває розвитку на основі самостійності особистості і є вищим 
ступенем її розвитку.  

У процесі професійного навчання творчий саморозвиток 
особистості відбувається особливо інтенсивно, оскільки професійна 
діяльність акумулює основну активність суб'єкта. Значні можливості за-
кладені в професійній діяльності для розвитку професійно значимих 
якостей. Встановлено, що протягом усього професійного шляху людини 
вони схильні динамічно розвиватися. 
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Професійна творча компетентність є якісною 
характеристикою рівня підготовленості фахівця до діяльності, 
показником його професіоналізму. Ця інтеґративна характеристика 
особистості об’єднує три основні компоненти: мотиваційний, який 
передбачає професійні інтереси та творчу спрямованість (мотиви 
професійної творчості, мотив досягнення. мотив творчого 
саморозвитку); когнітивний, який передбачає продуктивні професійні 
знання та професійні здібності; діяльнісний, який передбачає розвиток 
проектувальних, дослідницьких, організаційних умінь і професійно 
важливих творчих якостей, сукупність яких забезпечує повноцінну 
реалізацію професіонально-творчої діяльності майбутнього фахівця. 

Творча діяльність розглядається як цілісний процес, 
орієнтований на збагачення особистого, трудового і соціального досвіду 
учня, що включає в себе сукупність дій із вирішення проблемних 
ситуацій в трудовій практиці. Ця діяльність припускає послідовну 
реалізацію функцій, перенесення знань і умінь в нову ситуацію, бачення 
структури об’єкту праці і його новизни, самостійне комбінування 
відомих способів трудової діяльності в новий, знаходження різних 
способів рішення проблеми і альтернативних доказів, побудова 
принципово нового способу вирішення технічної проблеми. 

Розвиваюче навчання припускає актуалізацію та розвиток 
особистісних функцій майбутнього фахівця, таких як мотивуюча, 
колізійна, суттєво-творча, рефлексивна та ін. Реалізація розвиваючого 
навчання передбачає: представлення елементів змісту освіти у вигляді 
особистісно-орієнтованих завдань, які пов’язані з виявленням ціннісно-
змістовних компонентів матеріалу; засвоєння змісту в умовах діалогу, 
що забезпечує суб’єктно-змістовне спілкування, рефлексію, 
самовираження особистості; імітацію соціально-рольових і просторово-
часових умов, які забезпечують реалізацію особистісних функцій в 
умовах конфліктної ситуації, змагання.  

Важливими для результативної реалізації розвиваючої функції 
професійного навчання є: 

- умови, що забезпечують ефективне управління педагогічним 
процесом: конкретність цілепокладання, діагностичность цілей 
навчання; здійснення мотиваційного і адаптаційного забезпечення 
навчальної діяльності; проведення повноцінної діагностики, 
зворотнього зв’язку і корегувально-регулювальних заходів; організація 
управління рефлексії діяльністю; застосування ефективних форм 
контролю результатів навчання; 

- умови, пов’язані із здійсненням пізнавальної діяльності 
майбутніх фахівців: логічно обґрунтована структуризація навчального 
матеріалу; застосування активних розвиваючих форм навчання 
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(колективних форм організації навчальної діяльності, самостійної 
роботи); використання розвиваючих методів і засобів навчання; 
здійснення рівневої диференціації; індивідуальної траєкторії навчання, 
індивідуального темпу навчання; застосування рейтингової системи 
оцінки результатів навчання [1, с.21-35].  

Реалізація розвиваючої функції професійної підготовки 
передбачає перенесення акценту на творчий саморозвиток майбутнього 
фахівця. Особливості творчого саморозвитку у процесі професійного 
навчання пов’язані з особливостями творчої діяльності. 

Професійна підготовка передбачає поетапне різнорівневе 
формування знань та умінь творчої діяльності особистості має чотири 
етапи та три рівні. Виділяємо такі етапи: орієнтаційний – 
характеризується тим, що майбутній фахівець і вчиться розпізнавати, 
розрізняти об’єкти виробничої діяльності; організаційний – це 
засвоєння інформації, що спонукає майбутніх фахівців відтворювати 
певні знання щодо об’єктів виробничої діяльності; тренінговий – 
переважно характеризується засвоєнням послідовності дій щодо для 
виконання виробничих завдань певного типу; ситуаційний – дозволяє 
переносити дії на незнайомі об’єкти і ситуації, в інші предметні галузі; 
дослідницький – сприяє творчому розвитку особистості. Рівні 
включають базовий етап розвитку творчої діяльності на основі 
професійно-практичної підготовки (виконання освітнього стандарту і 
реалізація його можливостей), етап поглибленої спеціалізованої 
професійної підготовки (рішення творчих професійних завдань у 
процесі навчання), етап розвитку творчої діяльності (розвиток творчої 
уяви, генерація ідей, оцінка рефлексії творчого продукту).  

Кожному етапу відповідає рівень розвитку творчих здібностей 
майбутніх фахівців, що зумовлюють успішне оволодіння діяльністю і 
вдосконалення в ній, здійснюється на етапах планування, виконання, 
аналізування й осмислення. На етапі планування відбувається 
сприйняття або самостійне формулювання умови завдання, аналіз умови 
завдання, відтворення (або заповнення) необхідних для вирішення 
знань, прогнозування процесу і результатів, формулювання гіпотези, 
складання плану (проекту, програми) рішення. На етапі виконання 
здійснюються спроби рішення завдання на основі відомих способів, 
зміна плану вирішення проблеми, знаходження нового способу. На етапі 
аналізування відбувається вирішення завдання новими способами, 
перевірка рішення, систематизація отриманого досвіду. На етапі 
осмислення важливим є вихід на нові проблеми, вирішення проблемної 
ситуації за допомогою пошуку нового методу, прийому, засобів 
діяльності. Саме цей етап стимулює розвиток творчих здібностей 
особистості. Показниками розвитку творчої діяльності можуть бути 
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обрані такі показники: галузь творчої діяльності, ступінь творчості; 
рівень самостійності; стандартне або інноваційне використання засобів 
діяльності (методів, прийомів, способів); якість творчого продукту 
тощо. 
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Професійно-прикладну фізичну підготовку (ППФП) потрібно 

розглядати як складову частину загальної системи формування фахівця 
у вищому навчальному закладі. Тому вона повинна тісно пов’язуватись 
не тільки з фізичним вихованням, але і з загальним процесом навчання і 
виховання курсантів та студентів. Для ППФП курсантів та студентів 
технічних ВНЗ характерна певна структура. ППФП має свої методичні і 
організаційні основи, певну направленість, і досягається за допомогою 
спеціальних засобів і методів, форм організації студентів; програм і 
нормативів, які відображають вимоги до змісту і результатів ППФП [1]. 

Дослідження провідних науковців Р.Н. Макарова, Ю.А. 
Бородіна та інших учених показали, що для організації комплексного 
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процесу професійної підготовки фахівців оперативно-рятувальної 
служби необхідно пов’язати в інтегративне ціле й сфокусувати, як 
мінімум, такі види підготовки: 

 фізичну – формує динамічне здоров’я, стійкість до 
гіподинамії та гіпокінезії; 

 спеціальну –моделює професійну діяльність та окремі її 
фрагменти у звичайних та екстремальних умовах діяльності; 

 психологічну – формує готовність до професійної 
діяльності в цілому і до окремих її фрагментів; 

 психофізичну – формує стійкість психічного та 
фізіологічного рівнів до екстремальних умов і тим самим матеріалізує 
професійні знання, навички й уміння в надійні параметри. 

Зміст ППФП виявляє вимоги до особистості фахівця, і перш за 
все вимоги до його фізичної і психологічної підготовленості, які в свою 
чергу обумовлюється факторами, тісно пов’язаними із специфікою 
професійної діяльності. Психологічна підготовка – це одна зі сторін 
сучасної комплексної підготовки майбутнього фахівця, вона є системою  
психолого-педагогічних впливів, спрямованих на готовність курсанта та 
студента до майбутньої професії. 

Основними факторами, від яких залежить зміст ППФП 
курсантів та студентів різних технічних ВНЗ, є: сфера діяльності, зміст і 
умови праці, психофізіологічні особливості діяльності фахівця. 

Важливим фактором, який виявляє зміст ППФП, також є 
умови праці в яких проходить професійна діяльність (в залежності де 
проводиться робота: в приміщені, на повітрі, на висоті, під водою, в 
якому мікрокліматі, режимі праці і відпочинку, який характер робочих 
поз, границі зон робочого місця ). 

Окреслені умови трудової діяльності потребують розвитку 
відповідних спеціальних фізичних і психічних якостей. Наприклад, 
робота на повітрі при низькій чи високій температурах, різких її 
коливаннях потребує витривалості і стійкості організму до холоду, 
тепла, різких коливань температурних чинників, загальної витривалості, 
доброго стану серцево-судинної системи, системи терморегуляції. При 
роботі на обмеженій опорі, висоті, необхідні відчуття рівноваги, 
відмінний стан вестибулярного апарату. Затяжна робота в обмеженій 
зоні, в вимушеній позі потребує статичної витривалості м’язів спини, 
тулуба, рук, стійкості до гіподинамії. Шкідливі речовини, які 
зустрічаються у професійній діяльності окремих категорій спеціалістів 
промислових підприємств (наприклад, гіподинамія, загазованість 
повітря шкідливими хімічними речовинами, радіація і ін.), є основою 
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для формування в процесі ППФП спеціальних фізичних якостей, 
націлених на підвищення стійкості організму до дії шкідливих факторів. 

Важливу інформацію для визначення направленості ППФП 
дає вивчення дії навантаження на окремі органи і фізіологічні системи 
організму на основі суб’єктивних даних, а також по даним спеціальних 
досліджень зміни психофізіологічних показників в процесі праці. 

Об’єктивну інформацію про вольові якості, необхідних 
фахівцю, дає аналіз можливих труднощів, які зустрічаються у його 
професійній діяльності. Наявність ризику в професійній діяльності 
вказує на важливість розвитку таких якостей, як рішучість, сміливість. 
Велика кількість екстремальних та стресових ситуацій вимагає 
емоціональної стійкості, витримки, само оволодіння.  

Отже підсумовуючи вищенаведене, видається раціональним у 
навчально-тренувальному процесі більшу увагу приділяти розвитку 
спеціальної фізичної підготовленості шляхом вдосконалення 
спеціальних фізичних якостей, специфічних професійних навичок та 
психологічної підготовленості, моделюванням реальних умов, котрі 
покращують ефект стійкості організму людини до різних ситуацій у які 
найчастіше потрапляють у повсякденній роботі працівники оперативно-
рятувальної служби. 
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військових формувань України.” – Хмельницький: НА ДПСУ – 2011. – 
С.343-344. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС 

УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ. 
 

Криштанович Р. М. 
Помічник начальника зміни (з питань ОДС) чергової зміни ОКЦ ГУ 
ДСНС України у Львівській області, старший лейтенант служби 

цивільного захисту, 
Куций О. А. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, доцент 
кафедри практичної психології та педагогіки, кандидат психологічних 

наук, доцент. 
 
Сьогодні підрозділи ДСНС України виконують широке коло 

завдань та функцій щодо захисту громадян, попередження й 
припинення різноманітних надзвичайних ситуацій. Психологічна 
підготовка стає досить актуальною. Це пояснюється передусім рядом 
труднощів, які відчувають працівники ризиконебезпечних професій під 
час виконання своїх професійних обов’язків.  

В умовах забезпечення необхідного рівня професійної 
психологічної підготовки спрямовується на всебічне теоретичне і 
практичне формування морально-психологічних та професійно-
психологічних показників, які забезпечують подолання труднощів. До 
об’єктивних труднощів належить: вивчення та застосування нових 
систем і засобів цивільного захисту населення, постійні вимоги 
підтримання високої психологічної готовності. Що стосується 
суб’єктивних труднощів, то до них належить надмірна напруженість 
психіки в умовах регламентованої часом рятувальної роботи, великі 
фізичні і психічні навантаження, що призводять до тимчасового 
зниження працездатності, постійне відчуття підвищеної 
відповідальності за належне виконання поставлених завдань. 
Суб’єктивні труднощі посилюються, коли зростає відповідальність за 
самостійне вирішення завдань, прийняття рішень, виникає дефіцит часу 
в роботі, зменшується обсяг інформації та ін. [1]. 

Психологічна підготовка спрямована на забезпечення 
функціональної надійності психіки особового складу підрозділів ДСНС 
України, що займає важливе місце в комплексі їхніх духовних сил. У 
процесі професійної підготовки недостатня надійність психіки не 
завжди виявляється, тобто психологічна непідготовленість працівника 
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часто є непомітною. Проте в умовах виконання службових обов’язків 
вона виявляється швидко і негативно позначається на професійній 
діяльності і поводженні як окремих працівників, так і колективу в 
цілому[4]. 

В одних випадках психологічну підготовку розглядають як 
цілеспрямоване формування особистості для реалізації конкретної 
діяльності (М.І. Дяченко, Л.О. Кандибович). Інші спеціалісти бачать її 
як комплексну систему, котра зорієнтована на формування певної 
установки особистості (Г. Мюнстерберг, С.Л. Рубінштейн, Д.М. 
Узнадзе). У деяких працях психологічну підготовку розглядають як 
умову розвитку адаптаційних можливостей особистості (В.І. Войтко). 
Узагальнюючи ці та інші дослідження можна стверджувати, що 
психологічна підготовка являє собою комплекс принципів, методів і 
прийомів, зорієнтованих на розвиток в особистості таких властивостей і 
якостей, що їх вона могла б реалізувати в певному виді діяльності, 
досягаючи досить вагомих результатів. Вона забезпечує стійкість 
функціонування необхідних знань, умінь, навичок та надійність їх 
реалізації. 

Психологічна непідготовленість виявляється в погіршенні 
якості дій, при оцінці оперативної обстановки, прийнятті рішень, 
застосуванні спеціальних засобів, а також у порушенні поведінки [3]. 

Психологічна підготовка повинна вирішувати такі завдання: 
- формування впевненості в собі, своїй підготовленості в 

можливості успішного подолання труднощів оперативної діяльності, 
готовності до зіткнення з ними; 

- набуття знань щодо екстремальних ситуацій та їх можливих 
варіантів, їх сутності та способів реагування на них; 

- формування психологічної стійкості щодо впливу 
характерних для оперативної діяльності психотравмуючих чинників; 

- тренування вмінь і навичок виконання професійних дій у 
будь-яких несприятливих умовах та навичок управління своїм емоцій-
ним станом; 

- виховання гармонійно розвинених вольових якостей 
(цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, сміливість, витрива-
лість та ін.); 

- розвиток якостей «психологічної надійності» (витривалості 
щодо небезпеки і ризику, перенапруження, невдач та труднощів); 

- накопичення досвіду швидкого переходу від очікування до 
максимально інтенсивних дій; 

- розвиток професійно-психологічної орієнтованості 
особистості; 
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- тренування професійно значущих якостей (професійної 
спостережливості, професійної пам’яті і т.д.). 

Сутність психологічної підготовки: формування 
психологічної стійкості і психологічної готовності.  

Психологічна стійкість – це властивість особистості, 
окремими аспектами якої є стійкість, урівноваженість, опірність. Вона 
дає змогу особистості протистояти життєвим труднощам, 
несприятливому тискові обставин, зберігати здоров´я і працездатність у 
різних випробуваннях. Психологічна стійкість залежить від 
врівноваженості як здатності зіставляти рівень напруження з ресурсами 
своєї психіки й організму. Рівень напруження завжди зумовлений не 
лише стресорами і зовнішніми обставинами, а й їхньою суб’єктивною 
інтерпретацією, оцінкою.Якості, які становлять психічну стійкість, 
досягаються моделюванням ситуацій у ході навчань. Крім того, 
безпосередньо перед виконанням конкретного завдання формується 
стан психологічної готовності.  

Психологічна готовність – це націленість і змобілізованість 
психіки на подолання майбутніх труднощів, яка забезпечує 
результативність виконання завдань, адекватність їх складності, 
значущості та важливості.У структурі психологічної готовності до 
життєдіяльності в екстремальних умовах розрізняють такі компоненти:  

 мотиваційний;  
орієнтаційний;  
пізнавально-оперативний;  
 емоційно-вольовий;  
 психофізіологічний;  
 оцінюючий.  
Підготовку до життєдіяльності в особливих умовах треба 

розглядати в контексті розвитку особистості [2]. 
До видів психологічної підготовки відноситься: 
- загальна; 
- спеціальна; 
- цільова. 
Загальна психологічна підготовка передбачає загартування 

особового складу. В її основі лежить свідоме ставлення до тих 
випробувань, з якими вони зіткнуться в реальній обстановці. 

Спеціальна - передбачає вироблення високої активності і 
психологічної стійкості стосовно тих чи інших видів дій, теоретичну і 
практичну підготовку в конкретних небезпечних ситуаціях, що 
викликають емоційний стрес.  
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Цільова - спрямована на вироблення чіткої внутрішньої 
установки на виконання конкретного завдання в певному виді 
роботи.Вона може бути розподілена на ряд етапів: 

1 етап - перед виконанням завдання відбувається мобілізація 
особового складу на виконання завдання; 

2 етап - безпосередньо в ході виконання завдання - 
підтримання готовності, бажання до прояву ініціативи, попередження 
негативних психічних станів; 

3 етап - після виконання завдання - зняття психічної 
напруженості, відновлення готовності, підтримання пильності, 
попередження благодушності та розслабленості, мобілізація особового 
складу на виконання нових завдань[5]. 

Отже, у процесі психологічної підготовки формуються і 
удосконалюються психічні пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, 
уявлення, увагу, пам'ять, уяву, мислення і мова), інтелектуальні якості 
(широта, глибина, логічність і мобільність розуму, винахідливість, 
інтуїція та ін), вольові якості (цілеспрямованість, рішучість, 
дисциплінованість, мужність, стійкість і ін), якості психологічної 
надійності (емоційно-вольова стійкість, готовність до максимального 
напруження сил, здатність зберігати оптимізм та ін), соціально -
психологічні якості (колективізм, товариство, дружба, співучасть та ін), 
а також психологічна готовність до дій в екстремальній ситуації і 
психологічна стійкість. Необхідно також врахувати, що формування 
всіх елементів психологічної підготовленості хоча і забезпечує 
можливість виникнення стану високої професійної готовності, але не є 
гарантією цієї готовності. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ КУРСАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКА ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК»  
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
Лойко О.М. 

Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного, професор 
кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, 

кандидат історичних наук, доцент, 
Панькевич Я.А. 

 Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного, 
факультет підготовки спеціалістів інженерних військ та військ 

радіаційного, хімічного та біологічного захисту, «Інженерна механіка», 
курсант.  

 
Військова служба відноситься до діяльності, яка проходить в 

екстремальних умовах. Навчання та відпрацювання професійно-
прикладних навиків військовослужбовців пов’язані з озброєнням та 
військовою технікою, використання яких носить небезпечний характер. 
Під час навчальних занять, польових виходів, військового стажування, 
тактичних навчань курсанти спеціальності «Озброєння та техніка 
інженерних військ» навчаються та удосконалюють навики з підривної 
справи, розмінування, обладнання водних переправ та ін. Перераховані 
дії відпрацьовуються в екстремальних умовах, наближених до бойового 
стану. Діяльність в екстремальних умовах висуває до курсантів як 
психологічні вимоги, так і вимоги забезпечення рухової активності, які 
б дозволили сформувати необхідні навики військовослужбовців з 
опанування даної професії. 

Тисячоліттями життя людей було пов'язане переважно з 
фізичною працею, на яку припадало до 90 % зусиль. За роки останнього 
століття склалися інші співвідношення, виник дефіцит рухової 
активності. А без визначеного обсягу постійного руху людина не може 
дожити до старості, не може бути здоровою.   Японські дослідники 
розрахували, що для нормального активного стану організму і 
підтримки здоров'я, людина повинна робити щодоби до 10000 кроків, 
тобто при середній ширині кроку 70-60 см проходити за день 7—8 
кілометрів. Об'єм і характер рухової активності людини у великій мірі 
залежить від специфіки виконуваної роботи.  

Аналіз системи фізичної підготовки  Збройних Сил України 
показує, що вона недостатньо вирішує завдання   зміцнення здоров’я та 



Особистість в екстремальних умовах 
 

108 

фізичного розвитку військовослужбовців, а також діяльності в 
екстремальних умовах. Питанню вивчення рухової активності 
військовослужбовців та діям в екстремальних умовах  у збройних силах 
приділяється на нашу думку недостатньо уваги. У керівних документах 
(статутах, Настановах, керівництвах) не встановлені як добові так і 
тижневі норми рухової активності.  Існують різні підходи до визначення 
раціональних величин рухової активності, які забезпечують нормальне 
функціонування організму, його високу працездатність. Встановлено, 
що в середньому рухова активність студентів у період навчальних 
занять (8 місяців) складає 8000 –11000 кроків на добу; в екзаменаційний 
період (2 місяці) – 3000 – 4000 кроків, а в канікулярний період –14000 –
 19000. Очевидно, що рівень рухової активності студентів під час 
канікул відображає природну потребу в рухах, тому що в цей період 
вони вільні від навчальних занять. Виходячи з цього, можна відзначити, 
що рівень їхньої рухової активності в період навчальних занять складає 
50 – 65%, у період іспитів – 18 – 22% біологічної потреби. Це свідчить 
про реально існуючий дефіцит рухів протягом 10 місяців на рік. 

В процесі навчання курсанти проходять наступні етапи 
навчання: заняття в пункті постійної дислокації, польові виходи, 
військове стажування, екзаменаційні сесії, канікулярні відпустки, 
військові навчання. 

У ці ж періоди проводилось дослідження рухової активності 
курсантів під час навчання,  яке визначило наступні величини: 

на навчальних заняттях у пункті постійної дислокації - (13980-
14300 кроків); 

під час польового виходу - (19800-24400 кроків); 
у період екзаменаційної сесії - (7800-8500 кроків); 
за час військового стажування - ( 37000-43000кроків); 
у період канікулярної відпустки - (10800-11000 кроків); 
за час військових навчань - (43000-45000 кроків). 
Результати дослідження свідчать, що по відношенню до 

середньостатистичної норми (10-12 тис. кроків на добу) рухової 
активності курсанти під час навчальних занять у пункті постійної 
дислокації зробили  13980-14300 кроків, що більше на 10-15%; у 
польовому виході 19800-24400 кроків, що є більше на 80-95%; на 
екзаменаційній сесії 7800-8500 кроків, що є менше на 25-30%; під час 
військового стажування 37000-43000 кроків, що є більше на 300-350%; у 
період канікулярної відпустки 10800-11000 кроків, що відповідає нормі; 
за час військового навчання 43000-45000 кроків, що є більше на 400-
425%. Розподіл періодів навчання загального часу експерименту (30 
тижнів) був наступним: навчальних занять у пункті постійної дислокації 
(20 тижнів) – 66%;  польового виходу (2 тижня) - 7%; екзаменаційної 
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сесії - (2 тижня) - 7%; військового стажування - (4 тижня) - 13%; 
канікулярної відпустки кроків) - (2 тижня) - 7%. Рейтинг рухової 
активності приведений в таблиці № 1. 

Таблиця 1. 
Показники рейтингу етапів навчання рухової діяльності та 

екстремальних умов 

Етапи навчання 
Рейтинг рухової 

діяльності 
(місце) 

Рейтинг 
екстремальних 
умов (місце, %) 

військові навчання 1 місце 1 місце, 80 
польові виходи 3 місце 2 місце, 70 
військове стажування 2 місце 3 місце, 50 
заняття в пункті постійної 
дислокації 

4 місце 4 місце, 20 

екзаменаційні сесії 6 місце 5 місце, 10 
канікулярні відпустки   5 місце 6 місце, 5 

 
Для визначення ступеня екстремальних умов, що виникають 

під час етапів навчання проводилось опитування серед 82 курсантів 
даної спеціальності. За їх відповідями було встановлено рейтинг 
періодів, на яких курсанти знаходились в екстремальних умовах, що у 
відсотках виглядає наступним чином (таблиця 1):  

заняття в пункті постійної дислокації – 20%;  
польові виходи – 70%;  
військове стажування – 50%; 
екзаменаційні сесії – 10%;  
канікулярні відпустки  – 5%;   
військові навчання – 80%. 
Виходячи з отриманих результатів можна констатувати, що 

рівень рухової активності  курсантів 4-го курсу спеціальності 
«Озброєння та техніка інженерних військ» під час навчальних занять у 
пункті постійної дислокації,  польового виходу та військового 
стажування перевищує середньостатистичної норми (10-12 тис. кроків 
на добу). Нижче середньостатистичної норми рухової активності є 
період екзаменаційної сесії. Так як цей період є не тривалий (всього 2 
тижні), на нашу думку в загальному він не впливає на стан здоров’я. 

Таким чином, найменша рухова активність та дії в 
екстремальних умовах спостерігається під час екзаменаційної сесії та 
канікулярної відпустки. Найбільш високий рівень рухової активності та 
ступінь екстремальних ситуацій спостерігається під час військових 
навчань, польових виходів та військового стажування. На нашу думку, 
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зі збільшенням об’єму рухової активності збільшується відсоток  
виникнення екстремальних ситуацій, особливо під час військового 
навчання, польового виходу,  військового  стажування. 
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СУТНІСТЬ СЛУЖБОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО 

СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 
 

Федак Г.О. 
 Молодший науковий співробітник Наукового центру Сухопутних військ 

Академії сухопутних військ. 
 

Поняття службово-педагогічної підготовки є мало вивченим 
сучасними науковцями. Службово-педагогічна готовність до службової 
діяльності необхідно розглядати в контексті загального поняття 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

111

психологічної готовності до праці. Тривалий час в педагогічній науці 
йдуть пошуки концептуальних моделей високоякісної педагогічної 
праці, що описуються за допомогою різноманітних термінів і понять. 

У дослідженнях проблем психології та педагогіки вищої 
військової школи неодноразово розглядалися питання професійно-
педагогічної (військово-педагогічної, службово-педагогічної) 
підготовки як складової частини комплексу професійних якостей 
особистості офіцера [4]. 

Результати наукових розвідок із психології та педагогіки 
свідчать, що проблемі службово-педагогічної спрямованості майбутніх 
офіцерів запасу присвячено дослідження низки науковців. Найбільш 
важливими для розуміння сутності службово-педагогічної 
спрямованості майбутніх офіцерів, на нашу думку, є дослідження М. 
Анцибор, Ю. Бабанського, В. Балашова, С. Морозова, М. Тарасевича та 
інших [3, 4, 9, 10, 14].  

Проблемі формування професійної готовності студентів до 
педагогічної діяльності присвячені роботи В. Сластьоніна. Він виділяє 
та розмежовує поняття «професійна готовність» та «професійна 
придатність», звертаючи увагу на взаємозв`язок цих понять. Професійна 
придатність визначається як сукупність психічних і психофізіологічних 
особливостей людини, які необхідні для досягнення успіху в обраній 
професії, у процесі професійної підготовки переростає в готовність до 
педагогічної діяльності. На думку вченого, основними рисами 
готовності вчителя до педагогічної діяльності є цілісність, 
інтегративний характер, стійкість. Цілісність розуміється як єдність 
структурних компонентів, які не можуть виокремлюватися і не можуть 
існувати поза цілим [12].  

А. Алексюк розглядає вищу педагогічну освіту як 
фундаментальну наукову, загальнокультурну і практичну підготовку 
фахівців, які визначатимуть темпи і рівень науково-технічного, 
економічного та соціально-культурного прогресу [2].  

У «Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови» читаємо: «Підготовка – запас знань, навичок, досвід і т. ін., 
набутий у процесі навчання, практичної діяльності» [5].  

Е. Зеєр, характеризуючи стадії професійного становлення 
фахівця, зазначає, що професійна підготовка – це формування системи 
професійних знань, умінь і навичок, а також професійно важливих і 
соціально значущих якостей особистості, придбання досвіду вирішення 
типових професійних задач, формування професійної спрямованості 
особистості [6].  

Цілісне визначення бачимо у дослідженні Т. Танько, яка 
трактує професійну підготовку як систему організаційних та 
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педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості 
професійної спрямованості, системи знань, навичок, умінь і професійної 
готовності, що, в свою чергу, визначається як суб’єктивний стан 
особистості, яка вважає себе здатною і підготовленою до виконання 
певної професійної діяльності та прагне її виконати [13].  

Розглядаючи службово-педагогічну підготовку до службової 
діяльності як «професійну», доцільним є використання терміну 
«професійно-педагогічна підготовка». За В. Сластьоніним, професійно-
педагогічна підготовка – володіння великим обсягом знань суспільно-
політичних і наукових знань із дисципліни, яка викладається, та з 
суміжних наук, володіння високим рівнем загальної культури, знання 
педагогічної теорії, загальної, вікової і педагогічної психології, уміння 
розв’язувати педагогічну задачу і здійснювати самокритичний аналіз, 
навички виконання відповідних дій, які є компонентом конкретних 
видів навчально-виховної діяльності [12].  

За визначенням О. Абдуліної, професійна підготовка 
майбутнього педагога – це процес формування та збагачення установок, 
знань та вмінь, які необхідні майбутньому фахівцю для адекватного 
виконання специфічних завдань навчально-виховного процесу [1].  

Сутністю службово-педагогічної підготовки є система 
змістовно-педагогічних та організаційно-методичних заходів вищого 
навчального закладу, а головною метою, результатом – забезпечення 
готовності майбутнього офіцера запасу до службової діяльності.  

Оволодіння педагогічною діяльністю та формування 
готовності до неї можливі лише за умови взаємопроникнення 
теоретичної та практичної підготовки, адже жоден з компонентів 
готовності не можна сформувати лише в умовах навчально-виховного 
процесу в аудиторіях вищого навчального закладу. Педагогічна 
практика розв’язує наступні завдання: забезпечує фундаментальний 
науковий всебічний розвиток особистості; впливає на психолого-
педагогічну підготовку; сприяє виробленню умінь та навичок 
професійної діяльності; формує розуміння необхідності володіти 
навичками неперервної освіти; розвиває здібності спілкуватися з тими 
хто навчається. 

Професійне становлення майбутніх офіцерів запасу у процесі 
їх навчання на кафедрах підготовки офіцерів запасу вищих військових 
навчальних закладів включає в себе не лише оволодіння знаннями, 
уміннями, навичками відповідних військово-облікових спеціальностей 
за якими вони навчаються, а й отримання відповідних професійних 
якостей для майбутньої службово-педагогічної діяльності. Отримання 
педагогічних навичок є одним з пріоритетних напрямів підготовки 
майбутніх офіцерів запасу.  
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На основі аналізу наукових розвідок в Україні можна 
виокремити такі тенденції вдосконалення підготовки майбутніх 
офіцерів запасу як: переорієнтацію майбутніх офіцерів запасу на 
саморозвиток і професійну самореалізацію, зміна підготовки майбутніх 
офіцерів запасу під дією загрози суверенітету і цілісності державних 
кордонів держави, зміна пріоритетів майбутніх офіцерів запасу на 
підвищення професійної підготовки. Таким чином, якісна службово-
педагогічна підготовка майбутніх офіцерів запасу в сучасних умовах 
ведення антитерористичної операції на теренах України є вкрай 
важливим фактором для покращення професійної діяльності 
військовослужбовців. 

Сутність педагогічної діяльності полягає у неперервному 
процесі розв’язання вчителем педагогічних завдань, спрямованих на 
досягнення загальної мети – формування особистості того, хто 
навчається, його світогляду, переконань, свідомості, поведінки. На 
підставі аналізу ряду наукових робіт С. Максименко, Т. Щербан, Н. 
Кузьміної, О. Абдулліної [1, 7, 8, 16] можна зробити висновок, що 
професійні вимоги, які ставляться до особистості педагога, 
передбачають наявність: 

- високого рівня професійної підготовки (педагогічних знань 
та вмінь); 

- високого рівня моральних якостей, соціального інтелекту і 
соціальної компетенції; 

- високого рівня мотивації до педагогічної діяльності; 
- педагогічної спрямованості особистості: психологічної 

готовності до педагогічної праці, психолого-педагогічної культури; 
- розвинутих провідних пізнавальних якостей педагога: 

психологічної і педагогічної спостережливості, здатності довільно 
концентрувати й розподіляти увагу, творчої спрямованості уяви, 
логічності мислення, здатності доводити, культури мови, багатства її 
словникового запасу, гнучкості розуму; 

- педагогічної вираженості емоційно-вольової сфери: 
виразності та яскравості почуттів, здатності свідомо керувати своїми 
емоціями, керувати своїми діями та поведінкою, самовладання, 
терплячості, самостійності, рішучості, організованості та 
дисциплінованості, розумної наполегливості, вимогливості; 

- певних нейродинамічних і характерологічних 
властивостей: сили, врівноваженості, рухомості нервово-психічних 
процесів, розсудливості, гуманності, об’єктивності в оцінці та 
самооцінці [11].  

Професійна діяльність офіцера зумовлює подвійне 
навантаження – службово-педагогічне і управлінське. Це, в свою чергу, 
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потребує не лише інтелектуальних, а й емоційних та фізичних витрат. 
Окрім того підвищення психологічного навантаження 
військовослужбовців останнім часом зумовлене соціальним 
перетворенням суспільства, підвищення ролі Збройних Сил України та 
їх чисельного зростання в умовах безпосереднього ведення бойових дій 
на території держави.  

Якщо говорити про професійну готовність, то в сучасній 
психолого-педагогічній літературі наведено безліч різноманітних думок 
про сутність професійної готовності. Узагальнюючи різні контексти 
використання поняття “готовність до професійної діяльності” 
визначають як “складне, цілісне особистісне утворення, до складу якого 
включаються: морально-вольові якості особистості, соціально-значущі 
мотиви, практичні вміння та навички, знання про професії, 
загальнотрудові навички та вміння, ... психологічні функції і здібності, 
необхідні для трудової діяльності” [15].  

Висновки. На сьогодні характерна невисока ефективність 
службово-педагогічної підготовки студентів кафедри підготовки 
офіцерів запасу до майбутньої службової діяльності. У більшості 
студентів спостерігається розірваність процесів накопичення 
практичного досвіду і освоєння психолого-педагогічних знань.  
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

УМОВАХ 
 

Коваль І.С. 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

старший психолог СПЗ. 
 

Службова діяльність працівників цивільного захисту висуває 
високі вимоги до фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, 
спонукаючи їх до постійного саморозвитку і самовдосконалення, 
оскільки своєрідні умови праці характеризуються високим рівнем 
відповідальності та обмеженням у часі при прийнятті управлінських 
рішень. 

Практична діяльність рятувальників проходить в 
екстремальних умовах, які тісно пов’язані із ризиком для життя, вимагає 
від них мобілізації всіх внутрішніх сил, емоційно-вольової стійкості та 
раціонального використання власних потенцій. 

Тому, підготовка майбутніх пожежних-рятувальників 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) 
повинна передбачати всі вимоги до належного рівня психологічної 
готовності з урахуванням принципів соціальної і професійної 
відповідальності, залучаючи при цьому методи активного використання 
особистісно-фізіологічних можливостей індивіда. 

Вагомий внесок в розвиток теоретичних та 
експериментальних основ формування психологічної готовності 
викладено у працях М. Дяченко, Л. Кандибович, Л. Орбан, Д. Гриджук, 
Г. Штельмах, А. Лисенко, В.О.Сластьонін; мотиваційний компонент 
курсанта, офіцера розглядали: О. Барабанщиков, М. Корольчук, 
Г. Грибенюк, Я. Подоляк, Я. Повзик та ін [1-4]. 

Разом з цим, формування психологічної готовності являється 
складним та відповідальним процесом. У ньому особистість підвладна 
стихійним впливам окремих осіб, груп та соціальних підсистем, тому 
суттєву роль у цьому процесі відіграють особистісні якості майбутніх 
рятувальників, соціальне оточення та інші чинники. 

Так, Є. Кокшенєва встановила, що формування готовності 
студентів до майбутньої професійної діяльності є динамічним і 
розгорнутим у часі процесом, який включає в себе наступні етапи: 

 Орієнтаційний – спрямований на формування 
мотиваційно-ціннісного та теоретичного компонентів готовності 
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особистості до професійної діяльності; 
 Змістовно-технологічний – спрямований на формування 

теоретичного та операційно-діяльнісного компонентів готовності до 
фахової діяльності; 

 Креативно-прикладний – спрямований на формування 
умінь та навичок креативного використання наявної теоретичної бази, 
практичних умінь та навичок у конкретній ситуації , що моделює 
майбутню професійну діяльність [2].  

На думку О. Пуляк, система формування готовності повинна 
виступати локальною підсистемою педагогічної системи навчальних 
закладів. Для здійснення конкретної професійної діяльності 
вищезазначена система являється комплексом взаємопов’язаних 
складових, котрі забезпечують послідовний та цілеспрямований вплив 
на майбутніх фахівців певних форм та методів навчально-виховної 
діяльності, організованих для формування в них професійних знань, 
умінь та навичок [3 c. 129]. Ми вважаємо, що такою «системою» 
формування готовності майбутніх рятувальників ДСНС України до 
професійної діяльності в особливих умовах може бути спеціально-
створена технологія. 

У власних працях, І. Гавриш доводить, що в контексті 
формування готовності до діяльності необхідно розглядати підготовку 
до професійної діяльності, а результатом професійної підготовки, в 
свою чергу виступає готовність молодого фахівця до обраної ним 
професії [1]. Найважливішим етапом у становленні кожного 
професіонала є процес формування професійної готовності до 
діяльності.  

Цікавою є думка Є. Школяра, який доходить висновку що для 
формування психологічної готовності до фахової діяльності майбутнім 
фахівцям оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, потрібно 
сформувати комплекс психологічних рис, таких як: 

– мотиваційні – мотиваційна спрямованість на діяльність 
(бажання досягнути успіху), мотиви життєзабезпечення, мотиви статусу 
та впливу, професійні інтереси й цінності, мотиви життєвих цілей; 

– інтелектуальні – уміння просторово мислити (здатність до 
відображення просторових і часово-просторових властивостей, 
відношень у навколишньому середовищі фахівця), уміння швидко й 
правильно оцінювати ступінь важливості вхідної інформації, 
критичність мислення, оперативність мисленнєвих процесів, 
аналітичний склад розуму та прогностичні здібності; 

– емоційно-вольові – здатність до сміливих, рішучих, 
ініціативних дій, емоційно-вольова стійкість, спроможність 
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контролювати себе в критичних ситуаціях (толерантність до стресу), 
тривалий час зберігати високу активність, працювати в раптово 
ускладнених умовах; 

– атенційні – великий обсяг уваги, уміння швидко 
фокусувати та розподіляти увагу в умовах дефіциту часу; 

– мнемічні – уміння відтворювати почуте й побачене, 
здатність легко запам’ятовувати словесно-логічний і наочно-образний 
матеріал; 

– особистісні – здатність до організації спільної діяльності 
та контролю її результатів, уміння взаємодіяти з іншими; 

– лідерські – уміння розв’язувати проблеми, працювати з 
колективом, представляти й обстоювати інтереси колективу караулу; 

– комунікативні – уміння психологічно впливати на 
оточення, здатність чітко та лаконічно формулювати накази й 
повідомлення; 

– психомоторні – швидка рухова реакція на несподівані 
подразники, здатність оперативно діяти в умовах дефіциту часу [4 c. 6]. 

Таким чином, підготовка майбутніх рятувальників, як 
справжніх фахівців спрямована на розвиток та оволодіння необхідними 
для цього професійними знаннями, вміннями та значущими якостями. 
Дане навчання може здійснюватись лише в спеціалізованих навчальних 
закладах ДСНС України. Результатом такої підготовки є готовність 
пожежного-рятувальника до діяльності в особливих умовах. 

Формування готовності до діяльності включає в себе не лише 
фахову та технічну підготовку, отримання певного роду знань, вмінь та 
навикичок, але і формування готовності до виконання завдань цілою 
групою рятувальників, оскільки часто зустрічаються люди, які 
проявляють бажання працювати, знають власну справу, проте не вміють 
працювати в команді. У цих випадках результати діяльності можуть 
неадекватно оцінюватись оточуючими і ми можемо говорити про 
психологічну готовність до трудової діяльності, яка розглядається нами, 
як певний рівень розвитку особистості. Інакше кажучи, для того, щоб 
отримувати успіхи у трудовій діяльності, необхідно не лише знати 
власну роботу та мати певні практичні вміння, навички, але й знати, як 
можна організувати фахову діяльність спільно із іншими людьми. 
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Відомо, що екстремальні умови діяльності тісно пов'язані з 

виникненням надмірного емоційного напруження, яке може приводити 
до різних форм психічної дезадаптації. У таких умовах здійснюється 
діяльність рятувальників. Вона супроводжується несприятливим 
впливом фізичних, хімічних, психологічних та 
інших патогенних факторів, що викликають виражений фізіологічний і 
психоемоційний стрес [1]. Екстремальні умови характеризуються 
сильним травмуючим впливом подій, пригод та обставин на психіку 
рятівника. Цей вплив може бути потужним і однократним випадку 
загрози життя і здоров'ю, вибухах, обваленнях знань тощо, або 
багаторазовим, що вимагає адаптації до постійно діючим джерел стресу. 
Воно характеризується різним ступенем раптовості, масштабності, може 
служити джерелом як об'єктивно, так і суб'єктивно обумовленого 
стресу. Саме тому майбутнім рятівникам потрібно бути ознайомленими 
з умовами проходження служби та підготовленими до ризику [5].  

Дослідження особливостей готовності до ризику майбутніх 
рятівників розроблено недостатньо. Психологічні аспекти ризику 
розглядались багатьма дослідниками (К. Левін, Ю.А. Зубок, О.В. 
Дишкант, А. Едварді, Д. Каннеман, Ю. Козелецький, Т.В. Корнілова, 
М. Котик, А. Тверски, Н.Л. Смакотіна, О.О. Чернікова). 
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У психологічному словнику ризик визначають, як ситуативну 
характеристику діяльності, яка полягає у невизначеності її результату і 
можливі несприятливі наслідки у разі неуспіху [4].  

X. Гейм, аналізуючи термін «готовність до ризику» і весь 
зв'язаний з ним підхід, розглядає його все-таки як індивідуальну якість. 
При цьому він виходить з точки зору, що хоча така готовність і 
породжується ситуацією, але базується вона в основному на 
індивідуальних якостях робітника. 

Ю. Зубок вважає, що ризик – відображення характеристик 
умов життєдіяльності соціальних суб’єктів у стані переходу від ситуації 
невизначеності до ситуації визначеності (або навпаки), а також самої 
діяльності в цих умовах, коли з’являється обґрунтована можливість 
вибору при оцінці ймовірності досягнення передбачуваного результату, 
при невдачі або відхиленні від мети, з урахуванням діючих морально-
етичних норм [2 ]. 

Відповідно до теорії розробленої Д. Канеманом і А.Тверскі, 
людина нездатна оцінити майбутні доходи в абсолютному виражені, а 
оцінює їх порівняно з певним звичним рівнем доходів, а бо з тим їх 
рівнем, який склався. Більше того: якщо людина приймає послідовність 
рішень в умовах ризику і невизначеності, то вона оцінює вигоду і 
збиток від кожного кроку, але жодного разу не інтегрує їх у єдину 
вигоду або збиток і ніколи не оцінює вплив усієї послідовності рішень 
на свій добробут [3]. 

У психології терміну «ризик» відповідають три основних 
взаємопов'язаних значення [5]:  

1) «Ризик» як міра очікуваного благополуччя при неуспіху в 
діяльності, що визначається поєднанням ймовірності неуспіху та 
ступеня сприятливих наслідків у цьому випадку; 

2) «Ризик» як дії в тому чи іншому відношенні загрожує 
суб'єкту втратою (програшем, травмою, шкодою). Експериментально 
розрізняються ризик мотивований, розрахований на 
ситуативні переваги в діяльності, і невмотивований. Крім того, 
виходячи зі співвідношення очікуваного виграшу і очікуваного 
програшу при реалізації відповідної дії виділяють виправданий і 
невиправданий ризик; 

3) «Ризик» як ситуація вибору між двома можливими 
варіантами дії: менш привабливим, однак більш надійним, і більш 
привабливим, але менш надійним (результат якого проблематичний і 
пов'язаний з можливими несприятливими наслідками). Традиційно тут 
виділяються два класи ситуацій, в яких:  

а) успіх і неуспіх оцінюються за певною шкалою досягнень 
(ситуація типу «рівень домагань»); 
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б) неуспіх тягне за собою покарання (фізична загроза, 
болючий вплив, соціальні санкції). Важлива відмінність є між 
тими ситуаціями, де результат залежить від випадку, і тими, в яких він 
пов'язаний із здібностями суб'єкта (ситуації навички). Виявлено, що за 
інших рівних умов люди виявляють більш високий рівень ризику в 
ситуаціях, пов'язаних не з шансом, а з навиком, коли людина вважає, що 
від нього щось залежить. У психології поняття «ризик» розкривається 
головним чином в аспекті поняття ризик, тобто активної переваги 
суб'єктом небезпечного варіанту дії безпечного. Увагу дослідників 
привертають явища зсуву в бік більшого чи меншого рівня ризику в 
умовах групового обговорення діяльності. 

Проведений аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, 
що в сучасній психологічній науці відсутній єдиний погляд на феномен 
схильності до ризику, який є невід’ємною складовою поведінки людини 
в екстремальній ситуації. 

Здійснивши теоретичний аналіз літератури, ми провели 
емпіричне дослідження з метою визначення рівня готовності до ризику 
курсантів, які здобувають професію «пожежника-рятувальника» (Рис. 1).  

 

 
Рис.1 Рівні готовності до ризику майбутніх рятівників 
 
Вибірку становили 228 курсантів Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. В дослідженні 
використовувалась методика діагностики особистісної готовності до 
ризику Шуберта. Методика дозволяє оцінити особливості поведінкових 
реакцій людини в ситуаціях, зв’язаних з невизначеністю для життя, 
вимагаючих порушення встановлених норм, правил. Тест складається з 
25 питань, на кожен з яких пропонується дати один з п’яти 
пропонованих варіантів відповідей: від повної згоди до впевненого «ні». 
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Результат анкетування визначається згідно з набраними балами, на 
підставі яких виноситься висновок про схильність людини до 
ризикованої поведінки. Обстеження може проводитися як 
індивідуально, так і в групі. 

Так, провівши дослідження ми отримали наступні результати: 
У  14,8 %  (36 осіб із 228) курсантів виявлено високий рівень 

готовності до ризику. Майбутні рятівники ризиковані, екстремальні 
ситуації не уникають (можуть навіть шукати їх). Мотивація уникання 
невдач у них на низькому рівні, тому можуть часто допускати помилки 
у виконанні завдання. Тобто, дані курсанти обирали свою професія 
свідомо, вони готові до особливих умов праці. 

192 (85,2%) курсанти мають середній рівень готовності до 
ризику. Це означає, що поведінка таких осіб характеризується середнім 
рівнем готовності до ризику, в екстремальних ситуаціях залежить від 
умов та особистої значимості. Мотивація уникання невдач у даних 
курсантів на середньому рівні, рівень помилок при виконанні завдань 
перебуває у межах середньостатистичних. 

Осіб із низьким рівнем готовності до ризику не виявлено. 
Підводячи підсумки потрібно зазначити, що у майбутніх 

рятівників значно переважає середній рівень готовності до ризику. Саме 
тому, нашим подальшим завданням є дослідити психологічні 
особливості, які впливають на рівень готовності до ризику та скласти 
тренінгову програму, яка буде включати вправи, спрямовані на 
підвищення рівня готовності до ризику.  
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ  МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ 
 

Великий Я.Б. 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

заступник начальника курсу з виховної та соціально – психологічної 
роботи, 

капітан служби цивільного захисту. 
 
Концепція виховання європейської громадянськості, 

розроблена  Радою культурного співробітництва Ради Європи, поняття 
“громадянськість” розглядає у політичному, юридичному, соціальному 
та культурному аспектах, а також пропонує Кодекс виховних цінностей, 
який стосується таких аспектів громадянського виховання як ставлення 
людини до себе, стосунки з іншими людьми, ставлення до суспільства, 
до навколишнього середовища.  

Особливої уваги вимагає проблема громадянського виховання 
у військовослужбовців, зокрема майбутніх офіцерів служби порятунку, 
діяльність яких тісно пов’язана з рівнем їх громадянської  вихованості. 
У сучасній практиці громадянського виховання мають місце 
суперечності, які потребують розв’язання, а саме між: вимогами 
суспільства до рівня громадянської вихованості студентів та курсантів 
служби порятунку та реальним рівнем їх громадянської вихованості; 
теоретично можливим рівнем громадянської вихованості студентів й 
курсантів та недостатньою реалізацією цих можливостей на практиці; 
вимогами до оновлення змісту, форм, методів й засобів виховання 
студентів вищого навчального закладу та недостатнім рівнем реалізації 
цих вимог у практичній діяльності. 

Служба порятунку являється системою органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного 
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
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запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, 
рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 
діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму 
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності. В 
умовах сучасної системи освіти виховний процес майбутніх офіцерів 
служби порятунку являється неперервним процесом, який включає 
комплекс організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних, 
інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-
просвітницьких, соціальних та індивідуальних виховних заходів, 
спрямованих на усвідомлення особовим складом політичної мети 
діяльності служби, системи цінностей, які вони захищають. 

Формування громадянської культури особистості особливо 
актуалізується в суспільстві перехідному, де закладаються основи 
демократичної ментальності, у громадян трансформуються цінності, 
поняття про права й обов’язки людини, виховується здатність до 
критичного мислення, уміння відстоювати свої права, інтереси, 
переконання, усвідомлювати свої обов’язки та виявляти толерантність 
до поглядів інших людей, керуватися у вияві соціальної активності 
демократичними принципами [1, с.3]. 

Для формування мотивації досягнення ідеалу виховання 
доцільно організувати безпосередню активну посильну участь кожного 
курсанта у процесі виховання і самовиховання, надання допомоги 
товаришам. Формування поведінки майбутнього офіцера відбувається 
шляхом коригування, здійснення постійного контролю і керівництво 
процесом виховання та самовиховання. Тільки той, хто володіє не лише 
високими професіональними, морально-психологічними, духовними 
якостями, а й національними цінностями, самосвідомістю та 
патріотизмом, здатен виконати свій обов’язок. 

Громадянська освіта інтегрує три основні напрямки 
виховання: політичне, правове, патріотичне. Громадянське 
виховання — це виховання гармонійно розвиненої особистості і 
прищеплення їй громадянської культури, тому на зазначених напрямках 
можна зробити лише умовний акцент. Усі інші напрямки виховної 
роботи доповнюють і поширюють можливість виховання справжнього 
громадянина. Тому громадянське виховання ми розглядаємо як процес 
інтеграції практично всіх напрямків виховання: правового, морального, 
етичного, трудового, естетичного, фізичного, економічного, 
політичного, екологічного, розумового, патріотичного, полікультурного 
виховання тощо. Під інтеграцією в процесі формування громадянськості 
учнівської  розуміють “систему дій, яка ґрунтується на єдиних цілях і 
завданнях щодо громадянського виховання, має методологічне, 
методичне й програмне забезпечення та передбачає взаємодію всіх 
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соціальних інститутів, що входять до загальної функціональної системи 
виховання” [3, с.71]. 

Виховний процес майбутніх офіцерів служби порятунку 
здійснюсться в системі службової підготовки за допомогою соціально-
гуманітарної   роботи,   яка є  неперервним процесом,  що  містить  
комплекс  організаційних,   соціологічних, педагогічних,    
психологічних,    інформаційно-пропагандистських, правових,  
культурно-просвітницьких,  соціальних та індивідуальних виховних  
заходів,  спрямованих  на  усвідомлення особовим складом політичної 
мети діяльності служби,  системи  цінностей,  які вони  захищають,  
розвиток  та  підтримання  професійно необхідних психологічних 
якостей,  сприяння реалізації встановлених  державою соціально-
економічних   та  правових  гарантій  щодо  забезпечення високої  
готовності   сил,   статутного   порядку,   згуртованості колективів для 
виконання завдань за призначенням. 

Поняття "громадянськість" розглядають як “інтегрований 
комплекс якостей особистості, що визначають її соціальну 
спрямованість, готовність до досягнення соціально-значущої та 
індивідуально-необхідної мети у відповідності з наявними в суспільстві 
можливостями і дотриманням існуючих морально-правових норм. Як 
цілісне особистісне утворення громадянськість виступає у вигляді її 
складових – громадянських якостей, у кожній з яких поєднується 
пізнавальний, емоційний і поведінковий компоненти. Основою 
громадянськості є громадянська самовідданість, почуття національної 
гідності, громадянського обов’язку й відповідальності, громадянська 
мужність, орієнтація на загальнолюдські цінності” [2, с.9]. 

Одним з головних завдань має бути формування середовища, 
яке може впливати на навчально-виховний процес та його результати. 
Це дає можливість зрозуміти особистість студента та курсанта, створити 
йому умови для творчого розвитку. У створенні такого середовища 
провідну роль відіграє інтегративний підхід, який органічно поєднує дві 
провідні функції вищого навчального закладу: навчальну та виховну. 

Таким чином, зокрема громадянська вихованість необхідна як 
складова професійних якостей, усвідомлення значущості громадянської 
діяльності у майбутній професійній діяльності, Важливим компонентом її є 
національно-патріотичне виховання, орієнтація на сучасний розвиток освіти 
та прогностичні тенденції суспільства, а також професійна підготовка в 
контексті громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку 
тощоТаким чином, проведене нами дослідження дозволило виявити 
педагогічні умови концептуального підходу до громадянського виховання 
майбутніх офіцерів служби порятунку, а саме: виявлення особливостей 
громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку, зокрема 
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громадянська вихованість як необхідна складова його професійних якостей, 
усвідомлення значущості громадянської діяльності у майбутній професійній 
діяльності, орієнтація на сучасний розвиток освіти та прогностичні тенденції 
суспільства тощо; розробка концепції громадянського виховання майбутніх 
офіцерів служби порятунку на основі інтегративного підходу, яка базується 
на загальнонаукових підходах (інтегративний,  культурологічний,  
діяльнісний, аксіологічний,  креативний); уточнення компонентної 
структури, критеріїв, показників й рівнів громадянської  вихованості 
особистості в контексті громадянського виховання майбутніх офіцерів 
служби порятунку; інтеграція змісту, форм та методів громадянського 
виховання майбутніх офіцерів служби порятунку у комплексі виховних 
справ. 
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. 
 

Ільчишин Я.В. 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  

заступник начальника курсу з виховної та соціально – психологічної 
роботи, капітан служби цивільного захисту. 

 
В умовах глобалізації та інформатизації сучасного суспільства 

успішна професійна діяльність працівників цивільного захисту у сфері 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру передбачає, окрім високого рівня 
компетентності фахівців, уміння адаптуватися до мінливих реалій 
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життя, знаходити нестандартні шляхи розв’язання проблемних ситуацій 
професійного характеру. Усе це актуалізує підвищення вимог до 
виконання майбутніми фахівцями цивільного захисту професійного 
обов’язку, їхньої творчої самореалізації, самопізнання та 
самовдосконалення, зумовлене новизною й нестандартністю службових 
завдань та постійно змінюваними ситуаціями, що їх супроводжують в 
аспекті їхньої діяльності. 

Відповідно до завдань дослідження великий інтерес для нас 
мають роботи провідних вчених, які розглядали критерії сформованості 
професійного обов’язку (Т.О. Вольфовська, О.П.Євсюков, А.М. Капля, 
М.М.Козяр, І.М. Козловська, М.С.Коваль, С.М.Левченко, Е.Н. 
Степанов, Т.В.Ткаченко, Т.Д. Якимович). 

Мета статті – визначити критерії сформованості професійного 
обов’язку майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Насамперед відзначимо, що в контексті нашого дослідження 
критерії формування професійного обов’язку – це інтегрований за 
своєю соціальною і моральною значущістю процес формування системи 
знань, умінь, навичок, особистісних і професійних якостей, мотивів і 
цінностей майбутнього фахівця цивільного захисту, спрямований на 
реалізацію професійного обов’язку в екстремальних життєвих 
ситуаціях, що дозволяють йому функціонувати повноправним членом 
суспільства.  

Професійний обов’язок у дані статті розглядається нами як 
інтегральне динамічне утворення, структура якого обіймає такі критерії: 
мотиваційно-ціннісний, морально-орієнтаційний, рефлексивно-
діяльнісний. Кожен з цих критеріїв розкривався через визначені 
показники, що відображали ступінь сформованості окремих складових 
готовності курсантів до професійної діяльності. До кожного критерію 
добирали відповідні діагностичні методики, а також розробляли 
завдання. Охарактеризуємо кожний критерій. 

Мотиваційно-ціннісний критерій професійного обов’язку 
забезпечує формування в майбутніх фахівців цивільного захисту 
позитивного ставлення до набуття професійних знань і вмінь, підвищує 
мотивацію до їх засвоєння, формує ціннісне ставлення до професійної 
діяльності, що в результаті надає їм особистісної значущості. 
Показниками мотиваційно-ціннісного критерію професійного обов’язку 
визначено: сформованість професійної мотивації; мотиваційно-ціннісне 
ставлення до професійної діяльності; сформованість соціальних і 
особистісно-значущих цінностей. 

Морально-орієнтаційний критерій професійного 
обов’язкувідображається у професійно-моральних поглядах, 
переконаннях, принципах курсантів, їхній соціально-моральній зрілості 
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та готовності до життєвого, професійного і особистісного 
самовизначення. Зазначимо, що соціально-моральні погляди й 
переконання забезпечують наявність і цілеспрямованість професійних 
дій, здатність реалізовувати свій професіоналізм, авторитет, бути 
морально бездоганним в різних професійних ситуаціях. 

Морально-орієнтаційний критерій є важливою складовою 
формування майбутнього фахівця цивільного захисту, оскільки саме 
від сформованості соціально-моральних цінностей, поглядів, 
принципів і переконань, набутих під час навчання у ВНЗ ДСНС, 
залежить успішність його професійних дій і вчинків. Показниками 
морально-орієнтаційного критерію професійного обов’язку визначено: 
моральну культуру, соціальний інтелект як здатність приймати 
раціональні рішення, культуру спілкування. 

Готовність майбутніх фахівців цивільного захисту до 
самостійної професійної діяльності, сформованості у них професійного 
обов’язку передбачає розвиток не лише у професійному, а й у 
соціально-моральному удосконаленні власного «Я».Рівень їхньої 
фахової підготовки значною мірою залежить від того, як вони на основі 
постійного самовдосконалення зуміють оптимально використати свої 
знання, вміння і навички, професійні здібності, соціально-моральні 
якості для вирішення посталих завдань та при виконанні ними 
професійного обов’язку. Насправді, щоб курсант у майбутній 
професійній діяльності міг успішно реалізовувати професійні обов’язки, 
важливо під час навчання у ВНЗ ДСНС розвивати в нього здібності до 
самовдосконалення і самореалізації. Відтак акцент на процесах 
самовизначення, самовдосконалення, та самоствердження є провідним 
для визначення сутності та змісту соціально-моральної готовності 
курсантів ВНЗ МНС до професійної діяльності. Показниками 
рефлексивно-діяльнісного критерію курсантів до професійної діяльності 
визначено: здатність до саморозвитку, сформованість рефлексивних 
умінь, здатність до аналізу й оцінки професійної діяльності та самого 
себе як її суб’єкта. 

Досвід навчально-виховної роботи у профільних навчальних 
закладах ДСНС України свідчить, що формування у майбутніх фахівців 
цивільного захисту готовності до виконання професійного обов’язку – 
складний процес, під час якого переплітаються цілеспрямовані та 
стихійні впливи різних об’єктивних і суб’єктивних факторів. Від того, 
наскільки ця закономірність враховується офіцерами та професорсько-
викладацьким складом вузу, здебільшого залежить ефективність 
формування професійного обов’язку як систематичного, 
цілеспрямованого, послідовного, комплексного впливу на соціально-
моральну культуру курсанта та його поведінку.Досвід роботи 
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профільних навчальних закладів, дозволив засвідчити, що позитивний 
ефект формування професійного обов’язку досягається лише тоді, коли 
курсантам надається постійна соціально-педагогічна і психологічна 
підтримка та здійснюється цілеспрямована, систематична робота з 
формування соціально-моральної готовності до професійної діяльності. 

Для започаткованого дослідження особливо важливим є те, 
що особистісно-орієнтований підхід за своєю суттю, направленістю, 
цілями, технологічними особливостями найбільше спрямовує курсанта 
на самореалізацію, а його професійне становлення забезпечує 
активізацію механізмів самовиховання, саморозвитку, саморегуляції 
особистості, що є важливою основою формування професійного 
обов’язку майбутнього фахівця цивільного захисту. У вищих 
навчальних закладах системи ДСНС України це передбачає 
актуалізацію навчально-виховного процесу на мотивації видів 
діяльності курсантів, наповненні їх соціально-моральним змістом, 
стимулюванням процесів самоудосконаленні, розвиткові самостійності, 
ініціативи, відповідальності. 

Таким чином, щодо фахової підготовки курсантів, реалізація 
ідей діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів у вищій школі 
передбачає насамперед створення умов для соціально-морального 
розвитку і повноцінного прояву всіх особистісних якостей курсантів, що 
актуалізується в процесі їхнього професійного становлення, що 
становить перспективу подальших наукових розвідок. 
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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТА, ЯКІ 
ВПЛИВАЮТЬ НА УСПІШНІСТЬ У НАВЧАННІ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДСНС 
 

Шевелєв Д-М.П. 
Головне управління ДСНС України у Львівській області, провідний 
фахівець відділу роботи з особовим складом Центру забезпечення 

діяльності, старший лейтенант служби цивільного захисту. 
 

На сьогоднішній день дуже гостро постає проблема 
професійної психологічної підготовки кадрів, які незабаром поповнять 
офіцерський склад територіальних підрозділів ДСНС України, яка 
пов’язана з постійним ризиком для їх здоров’я і  життя. Головною метою 
навчального процесу є забезпечення максимальної відповідності 
індивідуально-психологічних особливостей тим вимогам, які ставить 
перед нею той або інший вид трудової діяльності. Саме  тому необхідно 
повністю вивчити і обґрунтувати вплив особистісних характеристик 
курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України на успішність у 
навчанні. 

Об’єктом досліджень у даній науковій роботі виступають 
потенційні можливості (індивідуально-психологічні характеристики 
курсантів) і їх реалізація в умовах навчання у вищому навчальному 
закладі ДСНС України). 

Предметом дослідження  є визначення внутрішніх 
суб’єктивних та об’єктивних чинників, які зумовлюють відповідний 
рівень навчання 

Метою дослідженняє вивчення внутрішніх суб’єктивних і 
об’єктивних чинників, які зумовлюють відповідний рівень навчання. 

Гіпотеза: ми припускаємо, що існує залежність між 
результативністю навчальної діяльності курсанта і відповідною 
структурою особистості курсанта і що ця структура впливає на 
результати навчання.  

В даному дослідженні  для визначення внутрішніх 
характеристик курсанта, які впливають на рівень успішності, були 
застосовані такі методики: К.Леонгарда ,Келермана-Плучека , 
опитувальник Айзенка, БІАС-тест, методика визначення об’єму 
короткочасної пам’яті. 

Результати дослідження: респондентами у нашому 
дослідженні були курсанти 5 курсу,  які рік тому пройшли попередній 
відбір у навчанні і на 5 курс відбиралися лише курсанти з середнім та 
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високим рівнем навчання, тому переважна більшість курсантів з 
низьким рівнем навчання були відсіяні, так що цим пояснюється 
високий рівень навчання по всій вибірці, саме тому ми поділили  
вибірку на 2 рівні з такими показниками:  

 високий – середній бал успішності – 4,0-5,0 балів; 
 низький – менше 4,0 балів. 
Згідно отриманих даних по вибірці в цілому визначались з 

високим рівнем навчання – 60% (30 чоловік з 50 осіб); з низьким – 40% 
(20 чоловік з 50осіб). 

До внутрішніх  факторів, які впливають на успішність у 
навчанні, ми віднесли тип темпераменту, тип акцентуації характеру,  
домінуючий захисний механізм, тип репрезентативної системи, об’єм 
короткочасної пам’яті. 

Розглянемо внутрішні чинники, такі як особливості 
темпераменту та характеру.  

Згідно з отриманих даних у осіб з високим рівнем 
екстраверсії, які орієнтовані більше на взаємодію з оточуючим світом, 
діагностуються кращі показники у навчанні. Так, екстравертованих 
особистостей у групі високого рівня навчання зафіксовано 48% проти 
36% низького рівня навчання. Це можна пояснити таким чином: особи, 
які спрямовані на оточуючих, вміють спілкуватися, внаслідок цього 
задоволені взаємовідносинами, краще адаптуються та, в свою чергу, 
вміють краще пристосовуватися до змінних умов у навчанні. Тут ще діє 
феномен особистої привабливості до викладача, коли викладачі 
симпатизують окремим курсантам і підсвідомо завищують їм оцінки.  

Отримані цікаві результати щодо впливу типу темпераменту 
на успішність у навчанні. Так, у групи високого рівня навчання більше 
зафіксовані холеричні та флегматичні типи темпераменту. Це пов’язано 
з тим, що холерики можуть цілком повністю віддатися справі,завзято 
працюючи, переборюючи труднощі на шляху до досягнення мети, 
проявляти ініціативу, енергійність та принциповість у справах. Саме 
цим і пояснюється високий відсоток представників холеричного типу 
темпераменту. У даній групі флегматики, внаслідок емоційної 
стриманості, показують хороші результати зі службової діяльності, 
оскільки вони мають хорошу стійкість до стресів, проте через малу 
активність в діяльності вони не проявляють своїх можливостей у 
навчальній діяльності.Незначний відсоток по низькому рівню навчанні 
осіб меланхолічного типу темпераменту. На нашу думку це пов’язано з 
тим, що кожен п’ятий респондент відзначається високим рівнем 
тривожності, що характерне для меланхолічного типу темпераменту, і 
негативно впливає на службову діяльність, оскільки психічне 
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напруження і почуття тривожності призводить до непередбачуваних 
наслідків. 

Досліджуючи тип акцентуації у респондентів, ми отримали 
такі результати: у групі з високим  рівнем успішності у 30% переважає 
гіпертимний тип акцентуації характеру, а у опитаних з низьким рівнем 
успішності даний показник складає 2%.Відповідно до цього можна 
зробити висновок про те, що люди з даним типом легше адаптуються і 
переживають стресові ситуації. Адже для гіпертимного типу 
акцентуацій характеру притаманно постійне перебування в  хорошому 
настрої, високий життєвий тонус, енергія, балакучість, оптимізм, легке 
відношення до життєвих проблем, бажання діяти, спілкуватись та 
отримувати нові враження. 

Значні відмінності виявлено також по показнику 
демонстративного типу. У групі осіб з високим рівнем успішності він 
складає 10%, а у групі з низьким рівнем успішності 4%.Отже, людям з 
переважанням даного типу легше протистояти стресовим чинникам, 
оскільки для них притаманний егоцентризм, підвищене бажання уваги 
до себе, яскравість почуттів, зовнішні прояви емоційності  у них 
насправді обертаються відсутністю глибоких почуттів при великій 
виразності, театральності переживань.  

Що стосується інших типів акцентуації характеру, то 
особливих відмінностей, які б впливали на рівень успішності у навчанні 
не виявлено. 

Аналізуючи результати дослідження домінуючих захисних 
механізмів, ми виявили таку закономірність, що у респондентів  з 
низьким рівнем успішності набагато вищі показники по шкалі прогресії 
( 10 % у низького рівня успішності та 4 % у високого),в той же час, у 
курсантів з високим рівнем успішності  показники компенсації вищі ( 
6% проти 2 %). Варто зазначити, що  в обох групах спостерігалися 
високі показники за шкалою заперечення реальності та раціоналізації.  

Визначалися також особливості пізнавальної сфери, такі як 
тип сприймання (візуальний, аудіальний, кінестетичний), обсяг уваги, 
об’єм короткочасноїпам’яті (високий, середній, низький). Були виявлені 
відмінності за даними показниками. Ми можемо казати, що візуальний 
та аудіальний тип сприйняття переважає у групи з високим рівнем 
навчання оскільки, саме вони є головними у сприйнятті інформації при 
сучасній системі навчання, що дає можливість набагато легше 
сприймати нові знання на лекціях, на противагу групі з низькою 
успішністю, у якої переважає кінестетичний тип сприйняття, який 
краще засвоює знання при використанні практичних навичок. Оскільки 
сучасна система навчання більше спрямована на викладання 
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теоретичного матеріалу, а тренінгові заняття використовуються рідко, 
то кращі показники засвоєння знань будуть у візуалів та аудіалів. 

Висновок: на основі проведеного дослідження ми можемо 
стверджувати, що висунута нами гіпотеза підтвердилась, оскільки 
внутрішні чинники особистості мають суттєвий вплив на рівень успішності 
у навчанні курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України. 
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Національний університет «Львівська політехніка», зав кафедри 

психології, педагогіки і соціального управління, д.б.н., к.т.н., професор 
Варунків Л.В. 

Національний університет «Львівська політехніка», аспірант 
кафедри психології, педагогіки і соціального управління.  

 
Екстремальні умови життєдіяльності здебільшого 

супроводжують надзвичайні ситуації (НС),  які закономірно впливають 
на фізичне та  психічне здоров'я  людей, та можуть бути причиною 
формування низки психічних і поведінкових розладів, наприклад, гострі 
реакції на стрес, різноманітні розлади адаптації, стійкі зміни 
особистості після перенесеної катастрофічної події тощо.  

Незважаючи на те, що психологічним проблемам, що 
детермінують особливості поведінки і стану людей в екстремальних 
умовах приділяється постійна увага, можна зазначити, що кількість та 
складність екстремальних умов мають тенденцію до збільшення, що 
визначає актуальність пошуку шляхів адекватного врахування 
особливостей людських характеристик з метою зменшення патогенного 
впливу цих умов на людей, причетних до НС. 

Говорячи про проблеми особистості у екстремальних умовах 
не можна не згадати науковців, котрі зробили великий внесок у 
дослідження різних «особистісних аспектів». Це і Карл Роджерс 
(описував особу як суб'єктивно сприйману суть, серце наших 
переживань), і Гордон Олпорт (вважав, що особистість – щось 
внутрішнє, що визначає характер взаємодії людини зі світом), і Ерік 
Ериксон (пов’язував особистість із результатом розв’язування 
психосоціальних криз), і Джордж Келлі (вважав особистістю 
притаманний кожній людині спосіб осмислювання життєвого досвіду) і 
Реймонд Кеттел (вважав, що ядро особової структури утворюють 16 
початкових рис), і Альберт Бандура і багато-багато інших видатних 
учених.  
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Але іноземними дослідниками не обмежується перелік 
науковців, які зробили суттєві внески у розвиток української психології. 
Зокрема, широко відомі значні психологічні наукові доробки у 
минулому таких корифеїв як Войтко В.І., Запорожець О.В., Костюк 
Г.С., Рубінштейн С.Л., Цурковський Я.І., Ярошевський М.Г. та ін. У 
наші часи сучасні видатні науковці України додають свій внесок до 
психологічної скарбниці: Бех І.Д., Бурлачук Л.Ф., Максименко С.Д., 
Слюсаревський М. М., Татенко В.О., Титаренко Т.М., Яценко Т.С. та ін. 
Психологічні дослідження в Україні інтенсифікуються і на сучасному 
етапі продовжується пошук шляхів використання результатів 
психологічної науки для вирішення різних задач, у тому числі і у сфері 
екстремальних, надзвичайних умов життєдіяльності. 

А екстремальних умов є забагато. Тут і «стародавні, 
традиційні» проблеми, пов’язані із «природою» (пожежі, повені, 
землетруси тощо), із соціумом (війни, тероризм та ін.), взагалі, та із 
емоційними станами індивідів та груп (прагнення помсти, жадібності, 
агресивності тощо), зокрема. Виникли загрози розвитку війн нового 
типу – гібридних, розширилися можливості зміни норм і стереотипів 
(наприклад, «Вікно Овертона»), створюються та апробуються технології 
використання «м’якої сили», «керованого хаосу» для «мирного» 
завоювання домінуючого положення окремих соціальних груп та ін. 

Найважливішими складовими національних інтересів нашій 
країни являються захист особи, суспільства і держави від надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру і їх наслідків, а у 
військовий час - від небезпек, що виникають при веденні або внаслідок 
військових дій. В процесі розвитку цивілізації люди набули досвіду 
громадського розвитку і навчилися впливати на руйнівну дію природної 
стихії. Таким чином, замість громадського хаосу з'явився державний 
порядок, землетрусам було протиставлено розселення людей та 
інженерні рішення у будівництві, повеням - регулювання стоку річок 
греблями, епідеміям - вакцинація і санітарні правила, посухам - 
меліорація, хворобам рослин і тварин - культура землеробства і 
тваринництва. Крім того, посилення явищ глобалізації створило нові 
загрози і ризики виникнення аварій, катастроф і різного іншого 
стихійного лиха, тому актуальність даної проблеми набуває усе 
більшого значення.  

Усе це змушує враховувати безліч факторів, розгляд яких 
здійснюється під різними кутами зору, як, наприклад, з позицій 
врахування психологічних аспектів професійної діяльності в особливих 
умовах, шляхом аналізу проблем екстремального середовища 
життєдіяльності (від виживання до повноцінного функціонування),  
розглядом аксіологічних аспектів переживання екстремальності, 
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врахуванням особливостей поведінки дітей в екстремальних ситуаціях 
тощо.  Пошук шляхів рішення актуальних науково-практичних проблем 
особистості в екстремальних умовах і кризових ситуаціях 
життєдіяльності, критеріїв, методів дослідження, стратегій 
психологічної допомоги людям в екстремальних і кризових ситуаціях 
життєдіяльності триває і постійно розширюється.  

Відзначаючи важливість зазначених проблем і новітні пошуки 
їх вирішення, можна констатувати, що доцільно враховувати і деякі 
потенційні можливості особистості, які дані людям природою і мають 
природжений характер. Це усе те, що людина має вже з перших хвилин 
життя, як, наприклад, певну стать, колір очей, групу крові тощо. 
Прагнення підсилити резистентність особистості негативним умовам 
життєдіяльності шляхом врахування (а по можливості – і використання) 
природжених якостей індивіду є актуальним і заслуговує на подальші 
дослідження. 

У Національному університеті «Львівська політехніка» на 
кафедрі психології, педагогіки і соціального управління впродовж 2012-
2015 рр. тривають дослідження можливостей використання 
«інстинктивного потенціалу» у його взаємозв’язку із такими 
природженими якостями як група крові та енергетичний потенціал 
особистості. При цьому використано результати тривалих досліджень 
методами комп’ютерної експрес-діагностики характеристик людини, 
досвід чого кафедра набула за останні більш ніж 30 років досліджень. У 
поєднанні із дослідженнями інстинктів особи, методику і технологію 
чого нині вже створено, вдалося отримати унікальні дані про 
«інстинктивний потенціал» індивіда та його взаємозв’язок із іншими 
природженими якостями, що є корисним для вирішення багатьох 
проблем профорієнтації, особливостей діяльності у звичайних та 
екстремальних умовах тощо.  

Зазначені дослідження проводилися на базі “Львівської 
політехніки” впродовж 2012-2014 років. При цьому використані 
методики В.І.Гарбузова (для аналізу інстинктів), Дж.Голанда (для 
аналізу схильностей до різних типів діяльності), методи анкетування та 
спостереження. Загалом  досліджено понад 600 респондентів, серед 
яких студенти, аспіранти та викладачі. Опрацювання отриманих даних 
здійснювалося  методами математико-статистичного аналізу із 
застосуванням комп'ютерного пакету SPSS (версія 20.0). 

Обробка результатів засвідчила наявність значимих 
кореляційних зв’язків, що підтверджує доцільність проведених 
досліджень. Встановлено: 

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Офісний тип діяльності», що є слабким зв’язком (r=0,234*) на рівні 
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статистичної значущості (р≤0,05). Отже, чим у людини більший 
енергетичний потенціал, тим краще у людини виражені такі якості: 
акуратність, пунктуальність, практичність, орієнтованість на соціальні 
норми, надання переваги чітко регламентованій роботі.  

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Реалістичний тип діяльності», що є слабким зв’язком (r=0,206*) на 
рівні статистичної значущості (р≤0,05). Отже, чим у людини більший 
енергетичний потенціал, тим краще у людини виражені такі якості, як: 
прагнення більше робити, чим говорити, наполегливість і упевненість в 
собі, в роботі - надання переваги чітким і конкретним вказівкам . 

 Змінна «Егофільний інстинкт» корелює зі змінною 
«Інтелектуальний тип діяльності», що є слабким зв’язком  (r=0,216*) на 
рівні слабкої статистичної значущості (р≤0,05).  Отже, чим вище у 
людини розвинений егофільний інстинкт, тим частіше люди з 
інтелектуальним типом діяльності вибирають наукову і дослідницьку 
роботу.  

 Змінна «Дигнитофільний інстинкт» корелює зі змінною 
«Реалістичний тип діяльності», що є слабким зворотнім зв’язком (r= - 
0,196*) на рівні низької статистичної значущості (р≤0,05). Отже, чим 
вище у людини розвинений реалістичний тип діяльності, тим більше 
люди охоче роблять, чим говорять, вони наполегливі і упевнені в собі, в 
роботі віддають перевагу чітким і конкретним вказівкам, тим нижче 
розвинений дигнитофільний інстинкт, що викликає дискомфорт, коли 
люди можуть поводитись нерозсудливо у відповідь на іронію, 
кепкування або при відстоюванні своїх прав. Приниження та образи 
честі і гідності подекуди можуть викликати негативні реакції. 

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Офісний тип діяльності», що є слабким зв’язком (r=0,234*) на рівні 
низької статистичної значущості (р≤0,05). Отже, чим у людини більший 
енергетичний потенціал, тим краще у людини розвинені такі якості: 
акуратність, пунктуальність, практичність, орієнтованість на соціальні 
норми, надання переваги чітко регламентованій роботі.  

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Дигнитофільний інстинкт», що є помірним зв’язком (r=0,247**) на 
рівні високої статистичної значущості (р≤0,01). Отже, чим у людини 
більший енергетичний потенціал, тим більша є ймовірність того, що їй 
властива готовність поступитися благополуччям і соціальним статусом 
в ім’я власної гідності. 

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Лібертофільний інстинкт », що є помірним зв’язком (r=0,250**) на 
рівні високої статистичної значущості (р≤0,01). Отже, чим у людини 
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більший енергетичний потенціал, тим  більше людина прагне до 
самостійності, ризику, є впертою, схильною до протесту проти будь-
якого обмеження свободи. 

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Альтруїстичний інстинкт, що є помірним зв’язком (r=0,285**) на рівні 
високої статистичної значущості (р≤0,01). Отже, чим у людини більший 
енергетичний потенціал, тим більше людина є альтруїстом, дбає про 
інтереси інших та про інтереси справи, забуваючи про себе. 

 Змінна «Енергетичний потенціал» корелює зі змінною 
«Група крові», що є помірним зв’язком (r=0,255**) на рівні високої 
статистичної значущості (р≤0,01). Отже, можна вважати доцільним 
звертати увагу на групу крові при прогнозуванні енергетичного 
потенціалу. 

 Змінна «Група крові» корелює із змінною 
«Дослідницький інстинкт» що є помірним зв’язком (r=0,246**) на рівні 
високої статистичної значущості (р≤0,01). Звідси, при прогнозуванні 
(не)успішності дослідницької діяльності доцільно цікавитися і групою 
крові індивіда. 

Висновки: 
1. Численні взаємозв’язки між рівнями самих інстинктів є 

очікуваними. 
2. Має сенс врахування енергетичного потенціалу та групи 

крові, що впливають на результати діяльності. Втім, рівень 
взаємозв’язків з групами крові та енергетичним потенціалом інших 
характеристик людини, потребує подальших досліджень, позаяк 
існують розбіжності  у визначенні самого енергетичного потенціалу 
(аналітичним шляхом) та з використанням інструментальних методів 
дослідження. 

3. Доцільне врахування рівнів компонентів 
«інстинктивного потенціалу», що разом із інформацією про 
енергетичний потенціал та групу крові дає підстави прогнозувати 
ефективність людської діяльності у різних умовах: при екстремальних 
ситуаціях, в операторській та організаційній діяльності, при вирішенні 
проблем з кадровим потенціалом у системі державного управління, при 
прогнозуванні ефективності інновацій у освітянській діяльності тощо. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОЗБЕРЕЖЕНННЯ ОСОБИСТОСТІ:  

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕФЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Вірна Ж.П. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  

декан факультету психології, доктор психологічних наук, профессор. 
 

Актуальність дослідження психології успішного 
функціонування фахівця зумовлена реальними проблемами професійної 
безпеки особистості, яка на сучасному етапі розвитку суспільства 
характеризується гострими взаємопов'язаними суперечностями – між 
вимогами щодо забезпечення безпеки професійного середовища як 
фактору соціально-політичної і національної безпеки та реальним 
станом функціонування професійної сфери, що не забезпечує такої 
безпеки, між досвідом модернізації та інновації у професійній сфері та 
відсутністю готовності фахівців входження і реалізації себе у цій сфері, 
між значущістю умов успішного функціонування фахівця та 
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недостатнім вивчення його психологічних ознак та характеристик, які 
забезпечували б його психологічну безпеку.  

Передусім, спробуємо визначити таку інтегральну 
характеристику фахівця, у якій би відображалися не тільки досягнення 
ним високих виробничих показників, але й особливості професійної 
мотивації, система прагнень, ціннісних орієнтацій та смислу праці для 
самої людини. Межі такого інтегративного вивчення професіоналізму 
людини стосуються доробок психології праці, соціальної психології, 
інженерної психології, психології надійності та професійного здоров’я. 
Тому можна стверджувати, що розгляд такої інтегральної характеристики 
фахівця повинен здійснюватися на основі розробки методологічної бази 
поєднання природничо-наукової парадигми із алгоритмічними 
технологіями. 

В межах наукових напрацювань авторів проекту у даному 
напрямку можна виділити упорядкування теоретико-методологічних 
положень ефективної професіоналізації особистості та конкретні 
емпіричні дослідження щодо вивчення особистості професіонала різних 
спеціальностей, у наукових працях під керівництвом професора 
Ж. Вірної. Зокрема, в роботі Т. Павлюк розкрито суть і з'ясовано роль 
емпатійної позиції медсестер як готовності до здійснення професійної 
діяльності та представлено загальну тенденцію трансформації 
емпатійної позиції адаптованих фахівців (морально-емпатійна, 
ідентифікаційно-емпатійна, рефлексивно-емпатійна). У роботі А. Земби 
конкретизовані ефекти трансформацій (ефект підвищення невротизації, 
ефект підвищення критичної оперативності, ефект підвищення 
формальної директивності, ефект підвищення неформального 
домінування і ефект збереження комунікативних здібностей) 
професійно-статусного модусу особистісної вимогливості (від 
адаптаційно-інтернального до стагнаційними) на всіх етапах 
професійного становлення державного службовця центрів зайнятості. 
З. Крижановська розробила теоретичну модель структурно-
функціональної організації професійної самореалізації педагогів 
дошкільних установ і виділила такі структурні компоненти професійної 
самореалізації (професійний досвід, професійна самосвідомість і 
професійне самовдосконалення), функціональне прояв яких 
відбувається через професійну компетентність, прагнення професійно 
здійснювати педагогічну діяльність. К. Шкарлатюк обґрунтувала 
психологічні умови альтернативної та смислової організації 
прогностичної діяльності майбутнього менеджера, а також пізнавально-
ідентифікаційний і рефлексивно-ідентифікаційний механізми 
формування професійних прогнозів майбутніх менеджерів. 
О. Остапйовский описав закономірності трансформації змісту 
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семантичних конструктів економічної свідомості суб'єктами навчально-
професійної діяльності в умовах розвиненості гностичної рецепції в 
усвідомленні предметного змісту семантичних конструктів і 
операціональної інтеграції в розумінні процесуального утримання 
об'єктів економічної свідомості. У дисертації І. Грицюк описано 
закономірності відображення психологічного змісту соціальних 
орієнтацій у функціональній цілісності їх прояви через придбання 
емоційної рівноваги, мотиваційної відповідальності та професійної 
релевантності, що відбувається за допомогою механізмів активності, 
інтерналізації та рефлексивності. А. Губіна запропонувала розгляд 
мотивації досягнення успіху в процесі професійного самовизначення як 
спонукального механізму професійної активності особистості, в якій 
поєднані соціально-економічні та рефлексивно-цільові ознаки 
мотиваційної спрямованості ефективної професіоналізації. Наукова 
розробка В. Грандт полягає в удосконаленні положень про копінг-
ресурси фахівців екстрених служб як функціональні атрибути 
професійного здоров'я, які виконують адаптаційну, ідентифікаційну та 
інтегративну функції і як фактори збереження професійного здоров'я 
(психофізіологічний, особистісно-рольової та організаційно-статусний), 
які визначають їх професійну надійність. 

Результати запропонованих технологій професійного 
самозбереження дають усі підстави для побудови концептуальної 
моделі успішного функціонування фахівця, яка б забезпечувала його 
професійну безпеку. В основу такої концепції покладено такі 
принципи: 1 – особистість фахівця як цілісне утворення включає в 
себе велику кількість взаємопов’язаних характеристик і елементів; 2 – 
ієрархічність упорядкування цих компонентів залежить від рівня 
представленості в них біологічних та соціальних ознак; 3 – в ході 
професіоналізації особистість набуває особливі якості і риси, які 
полегшують виконання професійної діяльності і призводять до 
вироблення оптимальних способів і прийомів її здійснення. 

Успішне функціонування фахівця, яке забезпечує його 
професійну безпеку, вміщує три вектори, які спрямовані на 
забезпечення безпеки стосовно себе, безпеки стосовно інших і 
навколишньої дійсності та соціально-психологічної компетентності в 
галузі безпеки. Такий тривекторний підхід пояснює з одного боку, 
здатність особистості зберігати стійкість (стабільність) до певних 
параметрів середовища та психотравмуючих впливів, в опірності 
деструктивним внутрішнім і зовнішнім впливам, а з другого боку, 
проявляти емоційну експресивність, інтелектуальну, поведінкову 
варіативність, які визначають оптимальну позицію суб'єкта в даних 
умовах середовища. 
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Ґрунтуючись на теоретичному аналізі та зібраному 
емпіричному матеріалі, можемо стверджувати, що сфери реалізації 
професійної безпеки, розташовані в межах забезпечення безпеки 
стосовно себе, інших і навколишньої дійсності, відображають усі 
аспекти «не нашкодь», які можливі у професійній діяльності фахівця. 
Психологічну основу успішного функціонування складають 
індивідуально-типологічні характеристики людини, які на біологічному 
рівні відображають психологічні резерви професійної безпеки фахівця. 
Сфера реалізації професійної безпеки, розташована в межах 
забезпечення соціально-психологічної компетентності в галузі безпеки, 
представляє поєднання певних характерологічних властивостей, які 
об’єднані внутрішніми взаємозв'язками у психологічний комплекс 
особистісно-професійної гнучкості, який забезпечує можливість 
успішного вирішення широкого спектру професійних і життєвих 
проблем у різноманітних умовах професійного середовища.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСТВА У 

ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ. 
 

Ковальчук З.Я. 
Львівський державний університет внутрішніх справ, заступник 

декана факультету психології, доктор психологічних наук, доцент. 
 
В ситуації, коли Україна проводить антитерористичну 

операцію на Сході країни, коли армія України цілеспрямовано роками 
нищилася,  роль лідерства в сучасній армії визначається вимогами 
підвищення ефективності управлінських дій, які залежать як від суто 
професійних, так і психологічних аспектів. Ці складові тісно 
взаємопов'язані і впливають на підготовку командирів, позаяк така 
підготовка визначається складністю і різноманіттям сучасної 
обстановки.  

Традиційно у підготовці командира основна увага 
приділяється професійним навикам і вмінням, формуванню особистості 
командира і підлеглого. Варто зазначити, що недостатньої уваги 
приділяється психологічній системі взаємодії суб'єктів управління, тому 
необхідні практичні рекомендації щодо вдосконалення підготовки 
майбутніх командирів у цьому напрямку.  

Метою нашого дослідження є розкрити значення лідерства в 
сучасних умовах  та показати необхідністьудосконалення підготовки 
командира-лідера.  

У сучасних умовах відбуваються важливітрансформаціїщодо 
функцій армії. Боротьба з тероризмом, попередження збройних 
конфліктів, зміна поглядів щодо застосування збройних сил при 
внутрішніх конфліктах висувають до командирів усіх рівнів нові 
вимоги:професійні, особистісні, морально-психологічні. 

З метою ефективного вирішення поставлених завдань від 
особового складу вимагається загальна координація та узгодження дій у 
процесі професійної підготовки. Мова йде про насамперед кардинальні 
зміни військових підструктур, зміст виконуваних завдань, вимог до 
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особового складу, прагнення бути конкурентними, мати кращі 
результати на всіх рівнях управління, ефективно застосовувати 
озброєння і техніку,а також висунуті певні вимоги до підготовки 
майбутніх командирів, які повинні бути  конкурентоспроможними, що є 
неможливим без лідерства.Незнання основ психології лідерства, 
недоліки в освіті і невміння самостійно визначити зміст і напрями 
вдосконалення особистої підготовки викликають певні труднощі у 
виконанні обов'язків і подальшого зростання офіцера. Намагатися бути 
кращим серед командирів свого рівня, витримати конкуренцію в 
сучасних умовах – все це вкладається у поняття командир-лідер. 

Для формування у собі лідерських якостей командирові 
необхідно розуміти і знати основні теорії лідерства Це допоможе 
уникнути елементарних помилок у професійній  діяльності та зокрема 
в екстремальних умовах. Не варта недооцінювати розуміння 
ефективності важеля управління і впливу, а також за яких умов 
відбувається визнання лідера тощо. 

Феномен лідерства проявляється в організованих групах, які 
намагаються досягти певної мети, вирішувати якісь проблеми. 
Найбільш яскраво взаємодія лідера і групи виявляється в тих 
випадках, коли група переходить з одного стану в інший або 
відбувається розподіл ресурсів. Чільне місце у групі лідер займає 
завдяки більш ефективній діяльності, впливу на людей, завдячуючи 
певним особистісним здібностям [3]. 

На думку вчених, людина володіє певними здібностями 
лідера з народження, але це не означає, що вонаобов’язково стане 
лідером. Для цього слід досягти певних рівнів у культурному, 
освітньому і життєвому досвіді [1; 2]. 

Перший ступінь до лідерства – це культура й освіта. 
Професійний рівень – знання і досвід. Лідер повинен привернути до 
себе людей, сприяти їх підготовці щодо досягнення поставленої мети, 
адже знайти підготовлених людей лідеру не завжди просто, особливо, 
коли мова йде про вирішення миротворчих завдань. 

Другий ступінь – здатність подолати стереотипи. Для цього 
необхідна внутрішня зрілість. Лідер повинен вміти бити вище 
традиційних оцінок. Другий ступінь підготовки лідера не можна 
досягти в академії, університеті та в будь-якому іншому навчальному 
закладі. Досягти його можна тільки маючи життєвий досвід, а також 
досвід служби у військових підрозділах. 

Третє, що формує лідера – це знання свого несвідомого. 
Несвідоме – це джерело життя і розуму, яке ми до кінця не 
використовуємо[4]. 
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Результати аналізу практичної діяльності випускників (аналіз 
відгуків з частин і підрозділів, результати науково-дослідної роботи) 
показують, що командир-лідер необов'язково повинен проявляти риси 
ідеального лідера у всіх ситуаціях. У кожній окремій ситуації він 
повинен визначити, який тип лідерства (максимальний або мінімальний 
прояв особистісних рис) повинен бути задіяний у конкретній ситуації. 

Саме тому науково-педагогічний персонал відомчих 
військових закладів повинен усвідомлювати наступні завдання. Перше: 
прищепити слухачам думку про те, що тільки справжній професіонал 
своєї справи може стати командиром-лідером. Друге: підготувати 
слухачів, майбутніх командирів, які здатні самостійно вдосконалювати 
особистісні здібності командира-лідера[2]. 

Виконання цих завдань забезпечується проведенням заходів за 
наступними напрямками. Організаційно-розпорядчий напрям 
передбачає чітку організацію навчально-виховного процесу. Слухачам 
надається можливість виконання, залежно від курсу навчання, 
командних і штабних посад. Проводяться семінари, тематика яких 
залежить від курсу навчання і виконуваних посад слухачами. 
Приділяється значна увага організації взаємодії військової та 
університетської програм навчання, обліку вимог армії. Соціально-
психологічний напрям передбачає: визначення природжених здібностей 
лідера у слухачів та психологічна допомога в їх удосконаленні; 
індивідуальну роботу зі слухачами. Науково-технічний напрям 
передбачає: застосування нових педагогічних технологій: впровадження 
автоматизованих систем для обліку результатів навчання, визначення 
напрямів вдосконалення здібностей лідера: підвищення кваліфікації 
викладацького складу.  

Достатньо уваги повинно приділятися розвитку здібностей 
командира спілкуватися з підлеглими, начальниками, командирами 
одного рівня, представниками інших організацій в різних ситуаціях. 
Безсумнівно, що тільки комплексний підхід до вирішення проблеми 
підготовки (облік всіх цих напрямів) майбутніх командирів-лідерів 
дозволить найбільш ефективно вирішувати постійно виникаючі 
проблеми.  

Отже, процеси глобалізації та регіоналізації вимагають 
переосмислення військових проблем в кожній державі. Кардинально 
змінюються погляди на військову професію і психологічну підготовку 
військовослужбовців, склад і організаційну структуру збройних 
сил.Сучасні педагогічні технології дозволяють логічно регламентувати 
навчально-виховний процес підготовки осіб для військових підрозділів. 
У цьому процесі керівництво вищих навчальних закладів і 
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безпосередньо кафедр усвідомлюють завдання підготовки і способи їх 
досягнення. 
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 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, доцент 
кафедри практичної психології та педагогіки, кандидат психологічних 

наук, доцент. 
 
Особливо популярно, на сьогодні, звертати увагу на різні 

аспекти буття українського суспільства. А ще більш важливим є 
питання діяльності структур, що забезпечують цілісність, 
недоторканість України, а саме Збройних сил, МВС, Національної 
гвардії та інших. Їх діяльність знаходиться під прискіпливим поглядом 
як всередині нації, так й поза її межами. Разом з цим, за більш, ніж рік 
проведення реформ ситуація з ефективністю діяльності вказаних 
відомств не суттєво покращилася. Необхідні не поверхневі зміни, а 
переформатування основ діяльності. Вважаємо, що одним з головних 
принципів, який визначає успішну та ефективну діяльність силових 
відомств є принцип системного підходу. Його сутність відзначається в 
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тому, що загальна діяльність всієї системи залежить від кожного її 
елементу. Тому, професіоналізм кожного військовослужбовця чи 
працівника МВС, в певній мірі, впливає на спроможність силових 
відомств забезпечувати виконання їх завдань.  

Окрім вказаного, вже давно з’ясовано, що професійна армія є 
більш ефективною за ту, яка комплектується за призовом. Професійна 
армія – це певна кількість осіб, що пов’язали своє професійне життя з 
військовою справою. Багато кого з них цікавить перспектива кар’єрного 
росту. Однак, щодо кар’єри, а тим більше в силових структурах, 
стандарти залишаються ще радянськими й уявлення про кар’єру 
знаходяться на примітивному рівні. Тому, вирішення питання щодо 
створення моделі кар’єри для військовослужбовців є вельми актуальним 
і, не стільки для теорії, як для прагматичного розрахунку.     

Аналіз літературних джерел вказує, що факторами успішної 
кар'єри вважаються випадок, що надає людині шанс, реалістичний 
підхід до вибору напрямку професійної діяльності, можливості 
використання соціально-економічного статусу сім'ї (освіта, зв'язки), 
гарне знання своїх сильних і слабких сторін, чітке планування. 
Умовами успішної кар'єри є постійне навчання та підвищення 
кваліфікації, саморозвиток; знання організації та стану справ у ній; 
знайомство з роботою інших підрозділів, професійна робота (є 
одночасно часовим показником й якісним. Й чим більшим є якісний 
показник й порівнянні з часовим, тим більше сприятливою є ця умова 
для успішної кар’єри; активна участь у здійсненні внутрішніх 
організаційних проектів; знайомство з новинками літератури за 
профілем роботи та для розширення свого кругозору; створення і 
підтримання іміджу; участь у навчанні інших, поширення передового 
досвіду; співпраця з безпосереднім керівником, що є досить часто 
головним фактором в ситуації, коли він йде на підвищення й його 
думка враховується вищими керівниками про призначення 
повноцінної заміни. 

Таким чином, зачіплене питання щодо успішної кар’єри. Тому, 
далі, доцільно коротко розглянути питання: чи завжди кар'єра є 
«успішною»? Представляється важливим коротко розглянути цю 
значущу термінологічну проблему. Так, для авторів відомого 
підручника з організаційної психології Л.Почебута і В.Чікера, кар'єра – 
це «успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та 
іншої діяльності, рід занять, професія». У той же час, інший вітчизняний 
дослідник кар'єрних процесів Я.Чернишев визначає кар'єру через 
діяльність, що спрямована лише на «досягнення заломлених через 
соціальні стандарти індивідуальні показники успішності». До речі, один 
з дослідників психології кар'єри, Я.Хаммер пропонує поставити в центр 
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наукової уваги не «кар'єру», а поняття професійного успіху - 
«сукупність позитивних результатів, що накопичені протягом всієї 
кар'єри в психологічному плані і в плані об'єктивних професійних 
досягнень». 

Характеризуючи успішну кар'єру, по-перше, можна говорити 
про досягнуті людиною «об'єктивні» успіхи, що є традиційними 
соціологічними «кар'єрними» показниками успішності, такі як 
позитивна динаміка кар'єрного зростання, рівні професійної 
майстерності та посадові позиції, високі розміри доходів. По-друге, 
існує й суб'єктивний аспект відчуття успішності власної кар'єри, тобто 
та ж динаміка зростання, досягнуті позиції і доходи, але з точки зору 
внутрішньої задоволеності цими параметрами. Цей фокус розгляду 
покликаний відобразити методологічну установку соціально-
психологічного дослідження, що розглядає феномен крізь призму 
зовнішньої соціальної та внутрішньої психологічної детермінації.  

Якщо спробувати проаналізувати виділені дослідниками 
чинники, то їх можна легко об'єднати в кілька груп. Так, О.Богатирева 
говорить про залежність кар'єри від зовнішніх і внутрішніх факторів, що 
пов'язані з організаційними та особистісними конструктами. Ще більш 
широку класифікацію факторів кар'єрного успіху пропонує 
Дж.Грінхаус. Він узагальнює сім груп характеристик, які пов'язані з 
професійним успіхом: стратегії кар'єри, міжособистісні відносини, 
сімейні відносини, інвестиції в людський капітал, мотиваційні чинники, 
організаційні характеристики і характеристики особистості. Й для 
кожної людини вказані фактори будуть мати своє власне, індивідуальне 
значення. Тому, можна говорити про існування «кар’єри» та «успішної 
кар’єри». А критерії її успішності, найвірогідніше, є суб’єктивними, які 
в першу чергу відображають рівень задоволеності кар’єрою. Одні й ті ж 
її показники в різних людей можуть створювати різний рівень 
задоволення: від фрустрації до ейфорії. 

Найчастіше при вивченні успішної кар'єри об'єктом 
дослідження стають керівники. Американська дослідниця С. Доннелл 
опитала дві з половиною тисячі керівників різних рівнів та виявила 
кілька найбільш типових, основних причин невдач у кар'єрі керівників:  

- бажання отримувати більш високу платню, мати особистий 
комфорт, а не дбати про результативність керованих підрозділів;  

- надмірне хвилювання з приводу символів положення або 
соціальних атрибутів (будинок, квартира, кабінети, машини);  

- хвилювання з приводу власної персони;  
- схильність привласнювати собі всілякі лаври;  
- схильність до самоізоляції і, як наслідок, поступова втрата 

зв'язку з оточуючими;  
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- бажання приховати свої думки і почуття, перш за все гнів і 
страх.  

Окрім вказаного, до причин невдач відносяться й 
індивідуальні, особистісні чинники, що перешкоджають досягненню 
кар'єрного успіху, а саме недолік особистісного потенціалу (відсутність 
необхідних якостей, низька мотивація, екстернальний локус контролю, 
нерішучість, тривожність, емоційна нестабільність, неконструктивні 
установки щодо досягнень: боязнь успіху, страх невдачі, 
нереалістичність цілей, уникнення ризику, перфекціонізм, переважання 
у структурі особистості спрямованості на себе, а не на справу).  

Щодо українських реалій у силових відомствах, у бесідах з їх 
представниками і з особистісного досвіду можна виділити такі типові 
недоліки, що не сприяють реальній успішній кар’єрі та знижують 
здатність підрозділів до виконання завдань: 

- «інтуїтивно - суб’єктивне»  уявлення про модель керівника; 
- підвищення дуже часто надається не за ключові професійні 

успіхи та потенціал, а за інших причин; 
- підвищення розуміється явищем, яке треба дочекатись, а дії 

для цього для більшості потенційних кандидатів є розмитими та 
нечіткими; 

- існує стереотип: високого рівня спеціаліст здатен бути 
такого ж рівня менеджером. 

Але, поки звернено увагу на кар’єру менеджера. Однак, існує 
й кар’єра спеціаліста. Проблема в тому, що сучасні силові структури 
мають велику потребу у висококваліфікованих вузько спрямованих 
спеціалістах. Але, модель кар’єри спеціаліста зовсім відсутня. Знову 
стереотип: якщо спеціаліст не просувається по кар’єрній 
менеджерській кар’єрі – кар’єра відсутня.  

Це констатація факту. Виникає, логічно, питання: а що ж 
робити? Відповідь знаходимо в науці: незважаючи на відносно 
незначний час проведення досліджень, які спрямовані з’ясування 
сутності, змісту поняття «кар’єра», існує їх достатня кількість для 
старту. Наприклад, на думку Е.Г.Молл на розвиток кар'єри можуть 
впливати ситуаційні, інституціоналізовані (організаційні та соціальні) та 
індивідуальні чинники розвитку особистості. Інші дослідники 
розглядають це питання ширше, об'єднуючи всі «життєві обставини», 
що визначаються як фактори, непідвладні індивідуальної волі людини, в 
велику групу зовнішніх факторів.  

О.А.Тихомандрицька виділила наступні соціально-психологічні 
фактори, які впливають на успішність кар’єри: 
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1. Соціальні ситуаційні фактори (фактор впливу сім'ї людини на 
подальшу кар'єрну поведінку, вплив релігії та пов'язаних з нею 
суспільних інститутів й організаційні фактори).  

2. Індивідуально-особистісні фактори, які пов’язані з 
питаннями внутрішньої мотивації кар'єрного розвитку, окремими 
особистісними рисами і комплексними особистісними факторами. 
Незалежно від того, що лежить в центрі бажання кар'єрного росту, 
згідно з багатьма дослідженнями, сам факт кар'єрного успіху буде більш 
ймовірним при наявності певних, притаманних співробітникові, 
особистісних характеристик. 

3. Кар'єрні орієнтації (А.Гулднер запропонував дихотомію 
кар'єрних орієнтацій, протиставивши професійно-технічну та 
організаторську орієнтації, Д.Сьюпером було запропоновано поняття 
професійної Я-концепції – це конструкт, що пояснює, наскільки робота 
«відповідає» особистості кар'єриста, Е.А. Клімов та Дж.Голланд 
розглядають дану проблематику з позиції провідного об'єкта, на який 
орієнтований праця людини, теорія якорів кар'єри Е.Шейна).  

Особливу увагу доцільно звернути на погляд П. Безручка, за 
яким особистість можна класифікувати у професійній діяльності 
керівника через облік таких понять як управлінський масштаб  та 
управлінська зрілість. Першим є феномен, що відноситься до 
особливостей сприйняття та інтерпретації реальності керівником (до 
його картини світу та якими категоріями мислить; на чому він 
акцентує увагу і чого не помічає; що вважає важливим; якими бачить 
(або не бачить) причинно-наслідкові зв'язки між подіями; в якій ролі 
він бачить себе по відношенню до цих подій). Управлінський масштаб 
найзручніше описувати, спираючись на звичні визначення ролей: 
«виконавець», «керівник початкової ланки» («бригадир»), «керівник 
середньої ланки», «перша особа». При використанні цієї класифікації 
важливо пам'ятати про те, що мова йде про картину світу, а не про 
рівень посади, яку займає людина. Так, менталітет і посада можуть 
відповідати один одному, а можуть і не відповідати. Управлінська 
зрілість може бути описана в категоріях «низька», «середня» і 
«висока» або за допомогою бальної шкали. Для виконавця термін 
«управлінська зрілість» слід замінити терміном «виконавська 
зрілість». А управлінська зрілість – характеристика, що описує якість, 
повноту, ступінь внутрішньої інтеграції цієї картини світу. Вказане 
засвідчує ще одну проблему: яка кількість керівників у силових 
відомствах досягли необхідного рівня управлінських масштабу та 
зрілості, оскільки кадрові органи силових відомств, у переважній 
більшості, про такий критерій оцінювання поки не здогадуються. 
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Таким чином, враховуючи вище викладене та використовуючи 
результати вивчення наукових джерел можна запропонувати звернути 
увагу осіб, що визначають стратегію розвитку силових відомств на такі 
організаційно-психологічні аспекти успішної кар’єри персоналу: 

- стандарти, які функціонують на корпоративному рівні. 
Говориться про чіткість, зрозумілість, досяжність, реальність; 

-  структура, що пов’язана з багатьма аспектами, які 
починаються з якості відбору, підготовки та до функціонування 
багатьох структур, в тому числі й «паразитуючих»; 

-  перспектива як категорія, що починається на індивідуальному 
рівні та аж до стратегічного; 

- факторна вага елементів бойової готовності у забезпеченні 
виконання основного завдання. 

Вказані аспекти вимагають їх врахування й при цьому самим 
найближчим часом, що дасть змогу швидко розвиватись, а не 
«тупцювати на місці». 
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Діяльність військовослужбовців у бойових умовах 
характеризується впливом на психіку різних стрес-факторів. Тривалість 
їх впливу, а також психотравматичний характер можуть сприяти 
виникненню таких змін у психіці воїна, які знижують ефективність його 
діяльності на полі бою, а потім можуть негативно виявлятись у мирних 
умовах. З метою підготовки військовослужбовців до адекватного 
сприйняття та реагування на психотравмуючі фактори сучасного бою 
необхідною є фахова психологічна підготовка особового складу. 

Однак, відсутність достанього часу для проведення 
комплексних заходів психологічної підготовки, необхідність 
оперативного психологічного забезпечення виконання завдань за 
призначенням частинами та підрозділами в зоні проведення 
антитерористичної опреації, змусило керівництво ЗС України піти на 
створення та забезпечення функціонування позаштатних груп 
психологічного забезпечення, до складу яких було включено офіцерів 
структур по роботі з особовим складом та викладачів ВВНЗ, в тому 
числі і Академії сухопутних військ, що мають психологічну освіту та 
досвід проведення заходів психологічного забезпечення. 

Першочерговими завданнями психологів було визначено 
моніторинг, аналіз, оцінку та прогнозування розвитку чинників, що 
впливають на ефективність діяльності особового складу, підтримання та 
розвиток психологічної стійкості особового складу, налаштування на 
безумовне виконання завдань за різних умов обстановки, надання 
психологічної допомоги військовослужбовцям, які її потребують, 
внаслідок дії психотравмуючих чинників. 

Прикладом ефективного використання зазначених груп є 
досвід проведення психологічного забезпечення в одному з батальйонів 
територіальної оборони перед убуттям підрозділу до місця виконання 
бойового завдання. 

На момент проведення первинної діагностики виявлено ряд 
суттєвих проблемних питань, основними з яких були: 

Значна кількість особового складу не бажало проходити 
службу у місцях дислокації, які були визначені вищим керівництвом 
(третина від наявної чисельності особового складу з числа 
військовослужбовців, призваних за мобілізацією виявили бажання 
звільнитись з лав ЗС України у зв’язку з особистими причинами, які, на 
їхню думку, не дозволяють проходити військову службу); 

в одному із основних підрозділів виявились значні тенденції 
до погіршення стану військової дисципліни, які в майбутньому могли 
завадити виконувати бойові завдання (відкриті сумніви в спроможності 
командира та всього офіцерського складу якісно керувати колективом);  
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серед особового складу інших підрозділів спостерігались 
тенденції до ухилення від виконання до поставлених завдань під час 
проходження військової служби (безпричинне звернення до місцевих 
органів влади щодо допомоги у поверненні до місця проживання); 

виявлені окремі військовослужбовці, морально-психологічний 
стан, яких потребував термінової психологічної допомоги (чітко 
виражені ознаки асоціальної поведінки);  

недостатньо інтенсивне залучення особового складу до занять 
з бойової та спеціальної підготовки стало передумовою для негативних 
тенденцій серед військовослужбовців, призвело до зниження 
психологічної готовності особового складу до виконання завдань за 
призначенням та виникнення пияцтва в підрозділах.  

Проведений первинний аналіз дозволи встановити ряд 
причин, які безпосередньо впливали на психологічну готовність 
особового складу до виконання бойових завдань. А саме:  

кожен четвертий з числа військовослужбовців мав негативний 
попередній досвід бойових дій (обстріли засобами реактивної артилерії 
без безпосереднього бойового контакту з противником, наявність 
бойових та санітарних втрат серед співслужбовців); 

серед собового складу є певна частина військовослужбовців, 
що до призову на військову службу неодноразово притягались до 
кримінальної та адміністративної відповідальності, мають не зняті 
судимості, не погашені кредитні заборгованості, не вирішені сімейні 
проблеми, відсутнє свідоме бажання проходити військову службу в 
частинах ЗС України; 

рівень професійної підготовки командного складу та офіцерів 
структур по роботі з особовим склад потребував внесення суттєвих 
коректив щодо форм та методів впливу на підлеглий особовий склад з 
метою забезпечення їх готовності до виконання бойових завдань. 

Аналіз та узагальнення виявлених проблем дозволив 
сформулювати та провести комплекс необхідних заходів упередженого 
та корекційного характеру, основними з яких стали: індивідуальні 
психологічні та психотерапевтичні консультації, групові заняття та 
тренінги, роз’яснення прав та обов’язків згідно чинного законодавства, 
надання методичної допомоги командирам структурних підрозділів 
щодо формування згуртованих військових колективів, навчання 
офіцерського та сержантського складу заходам первинної психологічної 
допомоги до та після бойових дій, індивідуальна та групова 
профілактика посттравматичних стресових розладів тощо. 

За результатами проведених психокорекційних заходів, 
комплексної індивідуально-виховної роботи понад 90% осіб, що 
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виявили бажання звільнитись з лав ЗС України відкликали написані 
рапорти та наявили про готовність до подальшої служби. 

Крім того, виокремлено групу осіб, які, користуючись 
різницею у віці та набутим під час цивільного життя досвідом, 
негативно впливали на особовий склад. З негативними неформальними 
лідерами вектор уваги було спрямовано на досягнення 
загальноколективних позитивних зусиль, на виконання поставлених 
завдань підрозділом, тим самим вдалося досягнути позитивних змін в 
морально-психологічному стані особового складу данного підрозділу. 

За результатами проведених заходів зазначена військова 
частина у визначений термін убула до місця виконання завдань, 
випадків ухилень від служби не виявлено, морально-психологічний стан 
особового складу оцінено як позитивний. 

З метою покращення заходів психологічного забезпечення 
особового складу, який залучається до АТО, було запропоновано 
наступне: 

залучення до роботи з особовим складом військових 
капеланів, які, за досвідом миротворчих підрозділів, мають значний 
вплив на морально-психологічний стан військовослужбовців; 

передбачати у базових таборах окреме місце (намет) для 
роботи психолога щодо психологічної допомоги військовослужбовцям; 

в підрозділах, які перебувають на блокпостах, проводити 
наступні форми психологічної допомоги: психологічне консультування, 
навчання засобам саморегуляції психічного стану та елементи надання 
екстремальної психологічної допомоги, значний досвід якої 
накопичений психологами ДСНС (можливим є залучення цих фахівців 
для виконання завдань в інтересах ЗС України, а на подальшу 
перспективу необхідна підготовка військових психологів за цим 
напрямком); 

додержуватись планомірного розподілу фізичних і психічних 
навантажень через своєчасну заміну підрозділів на блокпостах, ротації 
особового складу; 

вжити заходів щодо належного забезпечення особового 
складу, встановленими законодавством нормами забезпечення 
(можливо навіть понаднорми, зокрема у речовомузабезпеченні); 

регулярно проводити бойову та спеціальну підготовку 
підрозділами, які знаходяться в базових таборах; 

обов’язкове залучення цього ж складу позаштатної групи 
психологічного забезпечення для роботи в районі виконання бойових 
завдань саме й цій військовій частині, орієнтовно через 1 місяць для 
відслідковування динаміки зміни психологічного стану особового 
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складу, своєчасної його корекції з метою підвищення бойового духу та 
морально-психологічного стану загалом.  

Реалізація запропонованих заходів забезпечить підвищення 
ефективності виконання покладених на підрозділ завдань, особисту 
готовність особового складу до психотравмуючих факторів під час 
участі в антитерористичній операції. 

Вище зазначене вимагає підвищення ефективності роботи 
позаштатних группсихологічного забезпечення, максимальне 
урахування відпрацьованих фахівцями групп пропозицій щодо 
зменшення психологічних втрат серед особового складу. 
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Одна з найважливіших особливостей емоцій  їх індикаторний 
характер, тобто здатність формуватися відповідно до ситуацій і подій, 
які реально в цей час можуть не відбуватися і існують тільки у вигляді 
ідеї про пережиті, очікувані чи уявні ситуації. Інша важлива особливість 
– їх здатність до узагальнення і комунікації (емоції можуть 
передаватися між людьми), через що емоційний досвід включає в себе 
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не тільки індивідуальні переживання, але й емоційні співпереживання, 
що виникають в ході спілкування, зокрема у груповій психологічній 
роботі. 

Негативні емоції – породжуються відхиленням обставин від 
параметрів життєдіяльності конкретної людини як особистості 
(горе,скорбота, невдоволення, туга, сум, нудьга, розпач, засмучення, 
тривога, переляк, страх, жах, жалість, жаль, розчарування, образа, гнів, 
презирство, обурення, гордість, ворожість, заздрість, ненависть, злість, 
ревнощі, сумнів, розгубленість, зніяковілість, сором, стид, відраза і т. д.) 
змушують людину бути в певному негармонійному стані [5]. Якщо 
емоція інтенсивна – тоді настає порушення інтелектуальних функцій, 
можливе роздвоєння особистості, і тенденція щодо дії неврівноваженого 
чи протопатичного характеру. 

Травмотерапевтична група має такі особливості [6]: 
1. Травма – це стан, при якому індивідуальна саморегуляція 

організму є недостатньоюта порушеною. 
2. Отже, для подолання травми ми створюємо систему з двох і 

більше осіб – зцілюючий соціум. Можливості саморегуляції цієї 
системи перевершують можливості саморегуляції будь-якої окремо 
взятої людини, що до неї входить. Наприклад, коли людина сама собі на 
самоті говорить щось підтримуюче і підбадьорююче, це буває набагато 
важче відчути, ніж коли дві людини висловлюють один одному 
прийняття і підтримку. 

3. Травма наростає і посилюється в групі, де домінує взаємна 
активація учасників. 

4. Травма прийнятна в соціумі, де створюється резонанс 
процесів зцілення. Коли індивідуальний досвід усвідомленого 
соматичного переживання синхронізується з іншими членами групи 
(сім'ї, громади чи терапевтичної групи) виникає цілющий резонанс. 

5. Завданнямпсихолога є фокусування і синхронізація 
індивідуальної «воронки зцілення» кожного учасника з іншими. 

Дебрифінг – форма кризової інтервенції, що являє собою 
особливим чином організоване обговорення в групах людей, які 
спільно пережили стресову або трагічну подію [1]. Метод не може 
запобігти виникненню наслідків травмуючих подій, але він 
перешкоджає їх розвитку, сприяє розумінню причин і пропонує дії і 
заходи, які полегшать процес виходу з кризи. Тому це водночас і 
метод кризової інтервенції, і профілактика.Мета його полягає у 
мінімізуванні ймовірних важких психологічних наслідків після 
стресу.Дебрифінг можна проводити в будь-якому місці, але 
найкращий варіант, коли приміщення зручне, доступне та ізольоване 
від сторонніх. Робота у групі триває протягом цілого дня. Метод 
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дебрифінгу є найбільш дієвий в перші години-дні (до тижня часу) 
після екстремальної події, що сталась. У групі повинно бути від 10 до 
15 осіб,психолог у ролі ведучого і двоє помічників (дебриферів), їх 
мета полягає у поверненні до групової роботи тих, хто захотів 
покинути групову роботу.  

Завдання дебрифінгу [3]: 
• відреагування вражень, реакцій і почуттів; 
• зменшення індивідуального і групового напруження; 
• зменшення відчуття унікальності і патологічності власних 
реакцій; 
• мобілізація внутрішніх і зовнішніх групових ресурсів, 
посилення групової підтримки, солідарності, розуміння; 
• підготовка до переживання тих симптомів або реакцій, які 
можуть згодом виникнути; 
• інформування учасників про те, де вони в подальшому можуть 
отримати допомогу. 
Процедура проведення дебрифінгу складається з п'яти фаз [2]. 

Слід підкреслити, що дебрифінг – це не психотерапія; ця процедура 
дозволяє поділитися своїми почуттями і реакціями, допомогти собі та 
іншим, дізнатися про те, які бувають зазвичай реакції на подібні події і 
як з ними справлятися.Перша фаза передбачає вступ, в якому 
відбувається роз’яснення мети дебрифінгу: допомогти впоратися з 
наслідками травмуючої події. 

Задля створення атмосфери безпеки в робочій групі 
приймаються правила. Ведучі повинні переконатися, що в приміщенні 
немає нікого із сторонніх, – наприклад, журналістів, представників 
адміністрації, – які не мають безпосереднього відношення до події. 

Друга фаза передбачає звернення до фактів і думок, тобто 
проговорення кожним учасником події того, що сталося в той день від 
моменту прокидання і аж до завершення його власних обов’язків після 
події. Дебрифери коротко перефразовують кожну відповідь. 

Третя фаза є кульмінаційною і має найвищий градус 
емоційного напруження, тут учасники під контролем психолога по 
черзі звертаються до переживань до власних емоцій та переживань. 
Якщо психолог працюєте з групою з найближчого оточення людини, 
яка скоїла суїцид чи загинула, можете запитати: «Якби ви могли зараз 
щось сказати цій людині, щó б ви сказали?» Якщо це група людей, 
безпосередньо присутніх при події (свідки та постраждалі), можете 
запитати: «Щó з того, що ви побачили, почули, відчули (можливо, 
звуки, запахи та ін.), закарбувалося в пам'яті і тривожить вас зараз 
найбільше?»Якщо група невелика, психолог може просити учасників 
відповідати на питання по колу, якщо більша – в довільному порядку. 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

159

Важливо заохочувати учасників відповідати один одному, 
фасилітувати обговорення, повторюючи питання, перефразовуючи 
висловлювання, віддзеркалюючи почуття учасників. Вони повинні 
відчувати, що будь-які їхні емоції мають право на існування, що вони 
важливі і заслуговують на повагу і прийняття. 

Четверта фаза передбачає зниження напруження і полягає у 
навчально-просвітницькому етапі – інформування учасників, якими є 
типові реакції на стресові ситуації (інформацію можна роздати 
учасникам у друкованому вигляді і попросити їх сказати, які з цих 
реакцій вони переживають); акцентування на тому, що описані стани та 
симптоми – це нормальні реакції на ненормальну ситуацію, що з часом 
вони минуть; психолог розказує з якими реакціями учасники можуть 
зіткнутися через деякий час; бесіда про те, як учасники можуть подбати 
про себе додатково і самостійно; інформування про те, де вони можуть 
отримати допомогу згодом. 

На п'ятій фазі відбуваються підсумки, резюмують коротко все, 
що було проговорено; з’ясовують чи не зосталося чогось важливого, 
про що хотілось би сказати зараз; пропонують учасникам подумати про 
те, як вони можуть підтримувати один одного надалі; дякують всім за 
участь.  Додатково повинен відбутись пост-дебрифінг, який передбачає 
неформальну бесіду сам-на-сам з тими учасниками, які викликали у 
психолога найбільше занепокоєння. 

Важливо зазначити, що метод дебрифінг успішно 
використовується психологами за кордоном у роботі з групами людей, 
які мають небезпечні екстремальні умови праці. Цей метод дозволяє 
запобігти психічним та емоційним ураженням міліціонерів, 
пожежників, спеціалістів з надзвичайних ситуацій, лікарів тощо, які 
щодня стикаються із психотравмуючими нестандартними ситуаціями. 
Дебрифінг дозволяє зробити певного роду профілактику для психіки 
людини замість утворення хворобливих симптомів, зокрема таких як 
посттравматичні стресові розлади.  

В сучасних умовах дуже важливими є знання та навички роботи 
психологами, що працюють в міліції, подібних методів виведення 
персоналу з кризової та гострої кризової ситуації, пов’язаної з 
професійною діяльністю.  
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В РАЙОНАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 
 

Мацевко Т.М. 
Академія сухопутних військ, начальник науково-дослідного відділу 

(підготовки військ) Наукового центру Сухопутних військ, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник, підполковник. 

 
З початку ведення активних бойових дій в зоні АТО особливої 

актуальності набуло питання психологічного забезпечення діяльності 
особового складу. 

Неготовність психіки військовослужбовців до ведення 
бойових дій поєднувалась з недостатнім рівнем професійної (у тому 
числі і психологічної) підготовки, матеріального та технічного 
забезпечення та відсутності у штатах підрозділів фахівців 
психологічного профілю. Навіть при наявності високої особистісної 
мотивації зазначені вище фактори призводили до низької 
стресостійкості особового складу до травмуючих факторів бою. 

З початку проведення АТО для вирішення проблем 
підвищення стресостійкості особового складу та надання оперативної 
психологічної допомоги військовослужбовцям, які зазнали стресових 
впливів направляються позаштатні групи. До їх складу входять офіцери-
психологи, заступники начальників факультету по роботі з особовим 
складом військових ВНЗ, викладачі та науковці з досвідом 
психологічної та психотерапевтичної роботи, а також психологи 
Всеукраїнської психологічної кризової служби, що діє на волонтерських 
засадах. 

Основними напрямками роботи таких груп є: 
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1. Проведення психологічної просвітницької роботи з 
роз’ясненням основних елементів функціонування психіки в 
екстремальних умовах; 

2. Відпрацювання практичних навичок надання першої 
психологічної допомоги військовослужбовцям, які мають ознаки 
бойових психічних травм; 

3. Відпрацювання навичок самодопомоги та нормалізації 
власного психоемоційного стану; 

4. Допомога командирам в організації психологічної 
підготовки та психологічної реабілітації в частині; 

5. Проведення групової та індивідуальної роботи з 
військовослужбовцями, що мають ознаки дезадаптації; 

6. Формування настанов щодо психопрофілактики ПТСР 
після виходу з району бойових дій. 

Робота з особовим складом по підвищенню морально-
психологічного стану (МПС) проводилась на трьох етапах, які 
відповідали періодам підготовки, ведення та завершення активних 
бойових дій. 

1. На етапі підготовки до ведення активних бойових дій, для 
підвищення МПС, застосовувались такі заходи: 

1) Вивчення МПС особового складу до, підчас та після 
перебування на взводних (ротних) опорних пунктах (ВОП) та 
блокпостах, що визначали передову лінію зіткнення з противником. З 
цією метою були підготовлені спеціальні пакети анкет та тестових 
методик для: 

− вивчення МПС військовослужбовців; 
− виявлення гострих стресових розладів у 

військовослужбовців, що брали активну участь у бойових діях і довгий 
час знаходились на передовій. 

2) Проведення групової та індивідуальної психологічної 
роботи з особовим складом до, підчас та після перебування на ВОП.  

З цією метою проводилися заходи з роз’ясненням бійцям 
основних елементів функціонування психіки в екстремальних умовах, 
відпрацювання ними практичних навичок надання першої психологічної 
допомоги та самопомочі, організації психологічної підготовки в 
підрозділі. 

Зазначені заходи проводились як у базових таборах бригад 
(батальйонів), так і безпосередньо на ВОП. На цьому етапі основною 
проблемою виявився великий рівень нервово-психологічного 
напруження і виснаження бійців, які довгий час (значно більше 45 діб, 
що передбачено загальними нормами) знаходились у зоні бойових дій. 
За результатами попередніх досліджень близькими до нервово-
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психологічнго зриву виявились від 50 до 70% таких 
військовослужбовців. 

2. На етапі ведення активних бойових дій для підвищення 
МПС застосовувались такі заходи: 

1) Групова робота з підрозділами у безпосередній близькості 
від лінії зіткнення, які зазнали найбільшого негативного впливу від 
бойового стресу і відійшли з займаних позицій, з метою їх повернення. 

2) Індивідуальна робота з військовослужбовцями, які зазнали 
найбільшого негативного впливу від бойового стресу з ознаками 
афективних та патологічних наслідків.  

3) Визначення осіб, які після короткотривалої психологічної 
реабілітації можуть повернутись до виконання бойового завдання та 
таких, які потребують тривалого відновлення чи лікування. 

Для діагностування застосовувались методи експрес 
опитування командирів, спостереження за діяльністю, діагностична 
бесіда. 

У груповій та індивідуальній роботі використовувались 
методи психологічного консультування (протокол BASIK Ph) та окремі 
елементи психотерапії. 

На цьому етапі особливі вимоги висуваються до рівня 
стресостійкості психолога, який працював на передовій (на КП 
батальйону) та його здатності до ефективної психологічної роботи у 
критичних умовах.  

3. Для підвищення МПС на після виходу підрозділів з зони 
активних бойових дій в місця відновлення боєздатності застосовувались 
такі заходи: 

1) Визначення рівня і особливостей впливу бойового стресу на 
особовий склад. 

2) Індивідуальна та групова психологічна робота за 
результатами отриманих даних та в залежності від особливостей 
бойової стресової ситуації. 

На третьому етапі основною проблемою для психологів було 
входження у психологічний контакт з військовослужбовцями, які 
пережили критичні стресові ситуації та проведення 
психодіагностичного дослідження. Основною умовою було наявність 
власного досвіду знаходження “там” (на передовій). 

Вивчення морально-психологічного стану виявило те, що 
виділяються такі три суттєво різні психологічні рівні морально-
психологічного існування, а саме: на рівні дислокації базового табору 
бригади (окремого батальйону), командного пункту батальйону та 
передового блок-посту (взводного опорного пункту). 
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МПС бійців в умовах базового табору здебільшого визначається 
формальними морально-психологічними умовами, що сформовані в 
бригаді. Це не завжди відповідає реальним бойовим умовам за причини 
їх віддаленості від лінії фронту та більше визначається суб’єктивними 
характеристиками та стилем керівництва керівного складу.  

Рівень КП батальйону, характерний проміжними 
характеристиками життєдіяльності особового складу між базовим 
табором та передовим ВОП. 

Рівень ВОП, характерний домінуванням умов знаходження 
безпосередньо на лінії зіткнення з противником. Кожний ВОП має свої 
власні особливості, обумовлені дислокацією та відповідним змістом 
психологічного поля. Саме тут формується особистісна психологія 
військовослужбовців та бойових груп, що найбільше відповідає 
бойовим діям і найменше залежить від формальної організації 
військового підрозділу.  

Досвід роботи позаштатних груп психологів в районах 
ведення бойових дій виявив ряд актуальних проблемних питань, 
невиконання яких знижують ефективність їх практичної діяльності: 

1. Групи, що працюють у зоні відповідальності секторів, 
мають бути забезпечені транспортом з водієм, що підпорядковується 
старшому групи. 

2. Найбільшу ефективність мають групи, що працюють 
безпосередньо на рівні бригад (батальйонів). 

3. Доцільним є формування груп різноспрямованих 
спеціалістів у складі таких фахівців: психолог, психотерапевт, 
психіатр і військовий капелан.  

4. Терміни роботи групи залежать від організаційно-штатної 
структури підрозділів. Для бригади – до 2-х тижнів, для окремого 
батальйону – до 1-ого тижня. Загальний термін перебування в зоні 
ведення бойових дій має бути обмежений 2-3 тижнями з причини 
настання емоційного виснаження у фахівців. 

5. Для екстреної роботи при масштабних травмуючих подіях 
доцільно мати окрему психологічну групу швидкого реагування, що 
управляється на рівні Генерального штабу Збройних Сил України.  

Таким чином, позитивний досвід застосування груп 
психологів для вирішення проблем психологічного забезпечення 
особового складу в районах ведення бойових дій показує доцільність їх 
існування, проте врахування зазначених положень має значно 
підвищити їх ефективність.  
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Наразі, у спеціалістів не викликає сумнівів необхідність 
психологічного супроводу та надання психологічної допомоги особам, 
що перебували в екстремальних умовах діяльності, зокрема і учасникам 
антитерористичної операції.  Психологічний супровід та допомога 
мають бути спрямовані на формування та розвиток у зазначених осіб 
механізмів психологічного захисту та поведінкових навичок для 
подолання наслідків психотравмуючої ситуації. Як свідчить практика, у 
наданні такої допомоги приймають участь, поряд з професійними 
психологами, волонтери, які не мають спеціальних знань та навичок. 
Найчастіше їхні дії спрямовані на надання психологічної допомоги тим, 
хто перебуває на лікуванні через поранення в лікувально-
профілактичних закладах, і орієнтовані на зниження психоемоційного 
напруження, пов’язаного з пораненням чи ушкодженням отриманим в 
екстремальних умовах діяльності.  Практика показує, що і в першому, і 
в другому випадках відсутня система психологічного супроводу та 
надання психологічної  допомоги. Існуюча допомога спрямована на 
подолання окремих симптомів і не передбачає профілактику 
відстрочених проявів та хронічного характеру наслідків: розладів 
емоційної сфери, пізнавальних процесів та поведінки, змін фізичного 
самопочуття. 

На нашу думку доцільно було б застосувати, модифікувавши 
відповідно до реальних умов, програму психологічної допомоги, 
розроблену І.Н. Нікольською для осіб, які переживали наслідки 
травматичного стресу[3, c. 30]. Програма враховує рівні захисної 
системи людини:  
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1. Сомато-вегетативний (фізіологічний) рівень, на якому 
забезпечується адаптація до стресу через автоматичну зміну в 
діяльності різних систем організму. 

2. Поведінковий (психомоторний) рівень адаптації на основі 
автоматичної зміни обсягу та характеру загальної моторної активності. 

3. Рівень психологічного захисту, на якому відбувається 
автоматична захисна переробка тривожної інформації. 

4. Рівень копінг-поведінки, на якому адаптація 
забезпечується завдяки усвідомленню особистістю труднощів, що 
виникають, та способів їх подолання.  

Виходячи із запропонованої системи, на першому етапі 
психологічної допомоги, основним завданням має бути забезпечення 
можливості задоволення основних фізіологічних потреб. Учасників, що 
перебували в екстремальних умовах діяльності, після виходу з бойової 
ситуації доцільно «нагодувати», «напоїти», «помити», «обігріти», надати 
першу медичну допомогу. Як свідчить практика та розповіді учасників 
екстремальних ситуацій, вони інтуїтивно самі собі організовують такі 
заходи, але в такому випадку їх ефективність знижується. 

На другому етапі виникає потреба у залученні фахівця-
психолога для здійснення заходів забезпечення потреби в 
психологічному захисті. Тут може проводитися інформаційна, 
психопрофілактична, психокорекційна робота як індивідуальна, так і 
групова.  Нерідко, працівники бувають психологічно не готові до дій в 
екстремальних ситуаціях, на цьому етапі  можна формувати 
ситуативну психологічну готовність, яка складається з мотиваційного, 
емоційно-вольового, пізнавального, операціонального і 
комунікативного компонентів [1, c.235].  

Третій етап має проводиться вже після завершення 
перебування в екстремальній ситуації, після здійснення ротації чи під 
час перебування у лікувально-профілактичних закладах. 
Найважливішими тут мають бути психологічна корекція емоційного 
стану учасника екстремальної ситуації, створення у нього позитивного 
образу світу, майбутнього і самого себе. Спеціалістом-психологом 
можуть використовуватися для цього різні методи, які адекватні 
проблемі, особистості клієнта та власному досвіду. 

Четвертий етап передбачає вирішення довгострокових завдань 
з розвитку копінг-ресурсів і формування ефективної поведінки. 

Важливим, на нашу думку, є дотримання послідовності в 
організації психологічного супроводу та психопрофілактичної роботи з 
особами, що пройшли через екстремальні умови діяльності, оскільки 
відсутність навіть першого етапу значно ускладнює проведення 
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наступних, знижує ефективність психокорекційної допомоги та 
подовжує терміни надання психотерапевтичної допомоги. 

При обговоренні проблем організації психологічного 
супроводу та психопрофілактичної роботи в підрозділах, які задіяні в 
екстремальних ситуаціях, постає питання хто може ефективно надавати  
психологічну  допомогу.  Є різні підходи та різний досвід. 

 Наприклад, за «американською системою» психологічна 
допомога надається посадовими особами штатних військових та 
медичних підрозділів. Але ще в 80 роки минулого століття в армії США 
була введена система «товариської взаємодопомоги», коли всі 
військовослужбовці від рядового до генерала навчаються методам 
екстреної візуальної діагностики надмірних емоційних переживань і 
надання їм психологічної підтримки[2, c.302]. 

Каталізатором для побудови сучасної системи психологічного 
супроводу та психологічної допомоги в США послужили результати 
війни у В’єтнамі. Безпосередньо під час бойових дій загинуло 57 тисяч 
американських військових, а протягом наступних 10 років понад 60 
тисяч покінчили з собою. Після цього і була побудована американська 
система психологічної допомоги. 

Ми вважаємо цікавим також підхід, який використовується в 
арміях Великобританії, Ізраїлю та деяких інших країнах, коли разом з 
існуючою  штатною структурою психіатричної допомоги, на час 
бойових дій створюються мобільні загони, групи, пункти психологічної 
допомоги (реабілітації) [2, c.306]. 
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Виходячи з украй складної обстановки в державі, великих 

проблем що виникають в зоні АТО взагалі, та при проведенні 
мобілізації зокрема, перед нашою групою фахівців були поставлені 
численні завдання (в межах НДР «Яшма»). Першочерговим завданням 
було визначення індивідуально-психологічних та професійно важливих 
якостей військовозобов’язаних з урахуванням специфіки діяльності 
останніх у період проведення АТО. Не менш важливим було 
обґрунтування методів і способів діагностики та здійснення аналізу й 
обробки первинних результатів. 

Необхідність вирішення цих завдань зумовила створення 
експертної групи, до якої увійшли фахівці ХУПС: психологи НДЛ №21, 
викладачі кафедри загальновійськової тактики та кафедри психології і 
педагогіки ХУПС. Також були залучені цивільні фахівці з практичної 
психології Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). 

Результатом роботи експертної групи стала розробка й 
уточнення основних професійно значущих соціально-психологічних, 
психологічних і психофізіологічних якостей військовозобов’язаних, 
необхідних для діяльності у період проведення АТО. Соціально-
психологічні якості військовозобов’язаних визначають рівень 
виховання, духовного й фізичного розвитку, ступінь військово-
професійної спрямованості та мотивації. Психологічні якості 
характеризують рівень пізнавальних, емоційних і вольових процесів 
військовозобов’язаних, їх індивідуально-психологічні особливості: 
інтелектуальні здібності, темперамент, властивості нервової системи, а 
також рівень нервово-психічної стійкості. Психофізіологічні якості 
військовозобов’язаних визначають ступінь їх стійкості до впливу стрес-
чинників, реакцію на нештатні й аварійні ситуації, ступінь 
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оптимального рівня психофізіологічних показників, за яких бойові 
завдання виконуються надійно й успішно. 

Отже, професійно значущі якості військовозабов’язаних 
інтегрують: 

– соціально-психологічні якості (товариськість, емоційну 
врівноваженість, самостійність, вимогливість до себе й інших, 
комунікативність); 

– психологічні якості (стійкість і концентрацію уваги, гарну 
оперативну пам'ять, швидкість мислення, вміння визначати пріоритетну 
інформацію, витривалість і рухливість нервової системи, здатність 
зберігати психологічну готовність до активних дій за умов тривалого 
фізичного напруження, емоційну стійкість, упевненість у власних 
силах); 

– психофізіологічні (психомоторні) якості: (гарний фізичний 
розвиток, точність і швидкість зорового (слухового) сприйняття, точний 
окомір, рухливість рук і ніг, розвинуте відчуття ритму, виважену 
координацію рухів тощо). 

На основі потрібних професіограм і експертних оцінок було 
визначено категорії військовозабов’язаних за рівнем професійної 
готовності до виконання бойових завдань в якості командирів 
підрозділів тактичного рівня. 

На жаль, в умовах обмеженого часу, стислих термінів на 
виконання НДР, що зумовлені складною ситуацією у державі, немає 
можливості проведення якісного та науково обґрунтованого 
дослідження перерахованих вище питань. Тому нами було проведено 
теоретичне дослідження з урахуванням робіт, які виконувалися у 
ХУПС з 2007 року. 

На основі досвіду роботи фахівців ХУПС були виділені 
основні професійно значущі якості військовозабов’язаних, які слід 
вивчати при проведенні мобілізації за призовом на посадах осіб 
офіцерського складу:  

– рівень інтелекту; 
– мотивація та спрямованість; 
– сила волі; 
– лідерські та організаторські здібності; 
– фізичний розвиток; 
– наявність почуття відповідальності; 
– швидкість прийняття рішення (реакція); 
– стан здоров'я; 
– увага; 
– психологічна стійкість; 
– наявність почуття самозбереження; 
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– стійкість до зовнішніх подразників; 
– рівень професійних знань, умінь, навичок (рівень володіння 

бойовою технікою, знання загально бойових статутів та володіння 
тактикою ведення бою).  

Виходячи з указаних професійно значущих якостей 
військовозобов’язаних були підібрані методики, які вказані у таблиці 1.  

Таблиця 1 
Пропозиції до діагностування військовозобов’язаних для проходження 
військової служби на посадах осіб офіцерського складу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період 
№ 
п\п Методика Параметри, що досліджуються 

1. Діагностика вольового потенціалу 
особистості воля 

2. 

Короткий орієнтовний тест 
(короткий відбірковий тест, тест 
КІТ Ст.Н. Бузина, Е.Ф. 
Вандерлика) 

увага, сприйняття, інтелект, 
мислення, мова 

3. Самооцінка лідерства лідерство 

4. 
Діагностика мотиваторів 
соціально-психологічної 
активності особистості 

мотивація 

5. Діагностика спрямованості 
особистості» (анкета Басса) спрямованість 

6. 
Діагностика комунікативних і 
організаторських схильностей 
(КОС-2) 

Комунікативні,  організаторські 
схильності, спілкування, 
управління. 

7. Вербальна діагностика 
самооцінки особистості самооцінка 

8.  
Методика визначення 
стресостійкості та соціальної 
адаптації Холмса і Раге 

ступінь опірності стресу 

9 

Методика виявлення та аналіз 
професійно важливих якостей 
фахівців системи «Людина-
техніка» 

 

інтерес до техніки, фізичний розвиток, 
наявність почуття відповідальності, 
швидкість прийняття рішення (реакція), 
стан здоров'я, увага, психологічна стійкість, 
наявність почуття самозбереження, 
стійкість до зовнішніх подразників, 
схильність до одноманітної роботи, 
технічна грамотність 

10 
Комп’ютерні програми 
«Діагност», «Тактика» 
 

Перевірка рівня знань, вмінь, навичок 
військовозабов’язаного як командира 
взводу-батальону на командно-
тактичному рівні 
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Основним завданням з вибору тестових методик було 

створення мобільної, недовготривалої та ефективної методики з 
комплексного вивчення професійних якостей військовозобов’язаних. 
Вибір тестових методик було здійснено за такими критеріями: 

– невеликий об’єм питань з метою скорочення часу 
тестування; 

– можливість використовувати як усі методики в комплексі, 
так і вибірково декілька з них; 

– можливість створення алгоритму опитування за допомогою технічних 
засобів та подальша комп’ютеризація цих методик. 

З метою ефективної інтерпретації отриманих результатів був 
розроблений алгоритм, оснований на досвіді попередніх. Експертною групою, на 
основі результатів попередніх робіт, було виділено три рівні військовозабов’язаних. 

Перший рівень характеризується відносно рівним емоційним фоном у 
діяльності, самостійністю, самокритичністю, ініціативністю, раціональністю і 
адекватністю оцінки зовнішніх подій, високою активністю і працездатністю, точною 
постановкою цілей і завдань, високою відповідальністю, швидкістю і чіткістю 
реагування на всі команди, низьким і частково середнім рівнями емоційного 
збудження, низьким рівнем особистісної тривожності, середнім рівнем мотивації.  

Другий рівень характеризується незначними перепадами в 
емоційному фоні в діяльності, самостійністю, самокритичністю, 
незначними помилками в оцінці зовнішніх подій, зниженою активністю 
і працездатності, заниженим усвідомленням поставлених цілей і 
завдань, середнім і частково низьким рівнями емоційного збудження, 
середнім і частково низьким рівнями особистісної тривожності, 
середнім рівнем мотивації.  

Третій рівень характеризується значними перепадами в 
емоційному фоні в діяльності, сильними емоційними реакціями на 
зовнішні події, дезорганізацією за впливами несподіваних 
подразників, підвищеною емоційною дратівливістю, частим виявом 
хвилювання, недостатньою впевненістю у власних силах, низькою 
активністю і працездатністю, середнім і частково високим рівнями 
емоційного збудження.  

Для подальшої адаптації створеної методики дослідження до 
комп’ютерних програм, після виділення трьох груп 
військовозабов’язаних, експертами було запропоновано інтерпретацію 
отриманих результатів по кожному з тестів згідно з трьома рівнями. 
Методика діагностування військовозабов’язаних для проходження 
військової служби на посадах осіб офіцерського складу за призовом під 
час мобілізації, на особливий період містить девять тестових програм. Ці 
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тестові методики дозволяють швидко дослідити індивідуально-
психологічні якості військовозабов’язаних. 

Розроблений експертами алгоритм дозволяє виділити три рівні 
військовозабов’язаних згідно з їхніми індивідуально-психологічними 
якостями. Цей алгоритм робить можливим створення технічних 
засобів діагностування на сучасній комп’ютерній техніці. Крім того 
планується створення похідного чемодану військового психолога 
(ПЧП). У ПЧП планується включити 10 або 20 планшетів з 
програмним забезпеченням операційної системи «Windows», 
встановлення діагностичних програм «Хвиля», «Хвиля-2», «Діагност», 
«Тактика», та програми що розробляється «Яшма». Також буде один 
переносний комп’ютер для узагальнення, збереження, та подальшого 
використання отриманих результатів.  

 
УДК. 159.9. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ПІДГОТОВКИ 

ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ НА ПОСАДАХ КОМАНДИРІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД 

ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. 
 

Кислий В. Д.  
Харківський університет Повітряних Сил ім.. І. Кожедуба, професор 

кафедри психології та педагогіки, кандидат психологічних наук, 
доцент, 

Кислинська Д. М. 
Харківський університет Повітряних Сил ім.. І. Кожедуба, старший 

викладач кафедри психології та педагогіки. 
 
За останні десять років істотно трансформувалося наше 

суспільство: соціальні, політичні, економічні фактори зазнали змін, 
що в свою чергу, позначилося й на соціумі, його поведінці, мотивах, 
цінностях та ціннісних орієнтаціях. Сучасний темп життя диктує 
нові умови соціальної інтеграції людини, перегляд світогляду в 
багатьох сферах життя. Військовослужбовці тепер не просто 
виконують свій обов'язок в особливих умовах, а й в екстремальних 
(ведення бойових дій в зоні антитерористичної операції (АТО)). 
Сьогодні, як ніколи, важливі психологічна готовність 
військовослужбовців до виконання професійної діяльності в 
особливих та екстремальних умовах; здатність долати наслідки 
впливу підвищених навантажень на психіку; вміння успішно 
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протистояти впливу різноманітних стресогенних факторів, 
зберігаючи при цьому високу професійну працездатність. 

Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 
певний час досліджує тему вивчення індивідуально-психологічних 
властивостей та професійно важливих якостей особистості 
військовослужбовця за особливих й екстремальних умов діяльності. 
Науково-дослідні роботи ведуться з 2007 року. Це такі роботи, як: 
«Прогнозування», «Психологічна готовність», «Процес», 
«Удосконалення», «Система». 

Були написані теоретичні масиви з широкого спектру 
напрямків:  

– комунікативні й організаторські особливості та здібності 
військовослужбовців;  

– репродуктивне і просторове мислення;  
– сенсомоторні особливості; 
– дослідження нервових процесів; 
– вивчення інтелекту, компенсаторних особливостей 

особистості, рівня агресивності та емоційного вигорання 
військовослужбовців, конфліктності та стилю поведінки за 
конфліктних ситуацій; 

– лідерські особливості.  
Тому, продовжуючи багаторічні дослідження, вважаємо 

важливим й актуальним продовження роботи в даному напрямку, 
особливо враховуючи, що сучасність додала нам ще один серйозний 
фактор до несення військової служби – війну (проведення 
антитерористичної операції) зі всіма її психологічними, фізичними, 
психічними особливостями. 

Теоретико-методологічний аналіз даної проблеми показав 
що спроби дати загальну систему психологічних чинників, що 
характеризує особистість керівника, робилися неодноразово. Ще 
Ф. Тейлор намагався визначити якості ідеального керівника: розум, 
освіта, спеціальні і технічні пізнання, фізична спритність або сила, 
такт, енергія, рішучість, чесність, розсудливість, здоровий глузд, 
міцне здоров’я.  

Західноєвропейським центром управління було опитано 407 
керівників з шести західноєвропейських країн:  

– 58 % опитаних висловили думку, що головною якістю керівника є 
уміння бути лідером, тобто володіти комунікативністю, здатністю працювати в 
групах, здатністю переконувати, бути хорошим політиком у відношенні з 
персоналом;  

– 55 % визнали, що керівник повинен володіти такими 
особистісними якостями, як талант творчості, знання техніки, рішучий 
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характер, здатність бути прикладом для інших, здатність до опору; 
– 37 % вважали за головне планування і організацію;  
– 7 % – відчуття прогресу і передбачення перспективи. 
Серед необхідних властивостей, що визначають кваліфікацію 

менеджерів, опитані керівники виділили (у низхідному порядку за 
частотою):  

– здатність до лідерства, наполегливість;  
– високу освіту, широке коло знань, розум і талант;  
– організаційні здібності;  
– прагнення до влади, енергію;  
– професійні знання, спеціальні навички;  
– рішучість;  
– твердий характер;  
– особисту зрілість, комерційні здібності й ініціативу;  
– відчуття нового, далекоглядність;  
– опірність психічній і фізичній напрузі;  
– творчий талант, оригінальність. 
При оцінці здібностей до керівництва Р. Харалд (Німеччина) 

рекомендує такі критерії: 
а) інтелігентність, здатність до розуміння і взаєморозуміння, 

фантазія, ініціатива, сила волі, самосвідомість, упевненість у собі, 
здібність до компромісу, здатність налагоджувати контакти, відвертість, 
соціальна сприйнятливість, такт, стиль вираження, здатність 
привернути до себе, елементи педагогіки, посидючість, витримка, 
сумлінність, уміння берегти таємницю, лояльність, можливість бути 
виразником політики фірми, здатність очолити делегацію, рішучість;  

б) здоров’я, одяг, манера триматися; 
в) прагнення до порядку, пунктуальність, темп роботи, 

здібність до навчання, здатність бачити нове; 
г) колегіальність, здібність до керівництва чоловічим і 

жіночим персоналом.   
Аналіз цих вимог до керівників свідчить про певну їх 

безсистемність і недосконалість. Деякі дослідники перетворюють 
відбір якостей на опис усіх ознак особистості, інші – дублюють 
якості, тобто повторюють приватні ознаки, вводячи їх до більш 
загального переліку, не виділяючи при цьому найбільш типові якості 
для керівника тієї чи іншої ланки управління. Ми повинні вміти 
діагностувати мобілізованих офіцерів запасу. З метою визначення їх 
рівня підготовки нами було визначено та класифіковано три рівні їх 
готовності до проходження служби в особливий період – АТО. 
Підібравши психологічні методики, було розроблено спеціальний метод 
експертної оцінки, основу якого склав принцип ефективного виконання 
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військово-професійної діяльності. Цей метод дозволив визначити три 
основні групи офіцерів запасу за готовністю виконання служби:  

– придатний для виконання офіцерських обов’язків; 
– частково придатний, але з потребою в доповненні знань; 
– не придатний та має потребу в психологічній корекції 

особистості.  
Перший рівень – група офіцерів, що мобілізовані, й готові до 

виконання військових завдань. Вони мають потужну силу волі, тобто на 
них можна покластися; їх не лякають ні нові доручення, ні далекі 
поїздки, ні труднощі; вони мають сильну тверду позицію. Виявлено, що 
офіцери демонструють високу гнучкість мислення, здатність до 
узагальнення та аналізу; швидко переключають увагу з одного завдання 
на інше; швидко й точно сприймають завдання. Мають високі показники 
здатності до лідерства. У процесі виконання професійних обов’язків 
орієнтовані на досягнення успіху в цілому та на досягнення влади, іноді – 
на визнання й повагу. Офіцери цього рівня спрямовані на справу, тобто 
зацікавлені у вирішенні професійних проблем, орієнтовані на ділову 
співпрацю та здатні відстоювати власну думку в інтересах справи. Вони 
демонструють високий рівень організаторських та комунікативних 
здібностей:  

– не губляться в новій обстановці;  
– швидко знаходять однодумців та прагнуть розширити коло 

власних знайомств;  
– виявляють ініціативу в спілкуванні;  
– здатні приймати рішення в складних, нестандартних 

ситуаціях;  
– здатні приймати самостійні рішення та домагаються 

сприйняття іншими їх рішень;  
– люблять організовувати тощо;  
– наполегливі.  
Мають високий рівень самооцінки: впевнені в собі, адекватно 

реагують на зауваження інших, рідко сумніваються в необхідності своїх 
дій. Офіцери першої групи демонструють високий рівень опірності стресу. 

Другий рівень – військовослужбовці офіцерського складу, що 
готові нести службу при додатковій професійній підготовці. Вони 
демонструють середні показники за вольовими шкалами, тобто, якщо 
вони зіткнуться з перешкодою, то почнуть діяти, щоб подолати її, але не 
так швидко, як офіцери першого рівня. Вони мають середню гнучкість 
мислення, здатність до узагальнення та аналізу, не дуже швидко 
переключають увагу з одного завдання на інше. Демонструють середні 
показники з лідерства. Орієнтовані в процесі виконання професійних 
обов’язків на досягнення влади та на визнання й повагу. Вони спрямовані 
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на себе та на спілкування, орієнтуються на спільну діяльність та 
винагороду безвідносно від змісту роботи, схильні до суперництва, 
прагнуть за будь-яких умов підтримувати відносини з людьми. 
Характерний середній рівень прояву комунікативних та організаторських 
здібностей: відстоюють свою думку, проте потенціал їх схильностей не 
відрізняється стійкістю. Щодо самооцінки, то офіцери цієї групи 
демонструють середній рівень, тобто вони не страждають комплексом 
неповноцінності та, час від часу, намагаються підлаштовуватися під 
інших. Мають порогову ступінь опірності стресу. 

Третій рівень складають мобілізовані офіцери, які мають 
слабку силу волі, тобто на них не можна покластися, виконують 
поставлене завдання тільки тоді, коли воно їм цікава. Виявлено, що 
офіцери демонструють слабку гнучкість мислення, здатність до 
узагальнення та аналізу, повільно переключають увагу з одного завдання 
на інше. Мають низькі лідерські показники. Орієнтовані в процесі 
виконання професійних обов’язків на досягнення влади, іноді – на 
визнання й повагу. Спрямовані офіцери цього рівня на себе та на 
спілкування, тобто демонструють зацікавленість у діловій співпраці. 
Проте не здатні відстоювати власну думку в інтересах справи. Мають 
низький рівень організаторських та комунікативних здібностей: можуть 
загубитися в новій обстановці; рідко виявляють ініціативу; не здатні 
приймати рішення в складних, нестандартних ситуаціях. Також 
демонструють низький рівень самооцінки: не впевнені в собі; не 
адекватно реагують на зауваження інших та часто сумніваються в своїх 
діях. Офіцери мають низький рівень опірності стресу. Все це говорить 
про те, що дана група офіцерів не готова до виконання завдань та їм 
потрібні додаткові професійні заняття й психологічна корекція. 
 
УДК.159.9. 
 
ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО 

ВИГОРАННЯ ВОЛОНТЕРІВ. 
 

Сазонова О.В. 
НУ «Львівська політехніка», доцент кафедри психології, педагогіки і 

соціального управління, кандидат психологічних наук, доцент. 
 
Центральне завдання нашої психопрофілактичної та 

психокорекційної роботи з емоційним вигоранням базувалось на 
наявності вродженої та/або придбаної здатності людей управляти 
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напругою і кризою, і перетворювати дистрес у можливість для 
зростання. 

Психологічна робота велася як з безпосередніми учасниками 
бойових дій, так і з волонтерами, психологами-волонтерами зокрема, 
оскільки волонтери, так само як і жертви, можуть переживати розрив у 
відчутті безперервності/цілісності місця і часу, причин і наслідків, 
соціальних зв'язків і професійних ролей. Волонтери можуть переживати 
шок, фрустрацію, страх, жах і втрату контролю над собою. Волонтери 
часто страждають на "втому від співчуття", що посилюється їх 
фізичною та соціальною близькістю до ураженого населення. "Втома 
від співчуття" може мати негативний вплив на їх роботу і особисте 
життя. 

Протягом 1,5 річної роботи ефективними виявилися такі 
методи: 

1. бесіди і психоедукації; 
2. проективні карти; 
3. метод ЕМДР; 
4. метод символдрами. 
Ці методи допомогли учасникам отримати доступ до своїх 

копінг ресурсів (ресурсів подолання) і розробити нові стратегії для того, 
щоб справлятися з напругою і травмою. 

Психопрофілактична та психокорекційна робота включала 
наступні три цілі: 

1. поділитися інформацією про травму і її зцілення; 
2. встановити безпечне місце, де можна зустрітися з 

травмою, висловити і контейнерувати її через перетворення 
травматичних спогадів у почуття розміння та довіри; 

3. зрозуміти своє призначення в майбутньому. 
Перша мета була дидактичної. Наша програма включала 

теоретичну інформацію про анатомічні, психологічні та соціальні 
аспекти травматичних і посттравматичних реакцій. 

2. Другий етап роботи поділявся на два етапи: 
 розвантаження емоційного тягаря, для чого 

використовувалося ведене малювання і проективні метафоричні карти 
ЕССО; 

 розвантаживши емоційний тягар, учасників стимулювали 
до пошуків їх внутрішньої сили подолання кризи, для чого 
використовувалися проективні метафоричні карти COPE. 

Колода ЕССО, що складається з 99 абстрактних карт, 
намальована JD Ellis, дозволяє зрозуміти свої емоції та вербалізувати їх. 
Ведене малювання, за словами авторки, німецького психоаналітика 
М.Гіппіус, - це «графічне вираження почуттів». 
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Карти COPE символічно і метафорично уособлюють 
травматичні події та емоційні реакції на них, пропонуючи поряд з ними 
образи полегшення, заспокоєння, впевненості і зцілення. Карти COPE 
допомагають виявити в собі свої особисті підходи до вирішення 
кризових ситуацій, пов'язаних з горем і втратою. 

Ми застосовували модель копінг ресурсів «BASIC Ph» 
(професор Мулі Лаад, Ізраїль): 

Beliefs and Values –  B (вірування и моральні 
цінності) 

Affect and Emotion –   A (афекти та емоції) 
Social –    S (соціальна сфера) 
Imagination and Сreativity – I (уява і творчість) 
Cognition and Thought –  C (пізнання і міркування) 
Physiological and Activities – Ph (фізіологічні ресурси). 
3. Для досягнення третьої мети були використані: 
 проективні карти «Мости», розроблені львівською 

символдраматисткою Оксаною Сапіжак; 
 символдраматичний мотив «Міст». 
Не існує одного єдиного методу подолання різних ситуацій 

для людей або для різного віку. У кожної людини, сім'ї і спільноти є їх 
певна комбінація копінг каналів, які складають їх основну «копінг 
мову». Здебільшого кожна людина має достатньо розвинуті 1-2 
стратегії, якими послуговується найчастіше і «автоматично». Тому 
ефективний спосіб допомоги психолога полягає в тому, щоб 
приєднатися до основної «копінг мови» постраждалих, а потім 
усвідомлено розвивати додаткові копінг ресурси, що збільшує 
психологічну гнучкість, підвищує стресостійкість і ймовірність 
швидшого і повнішого повернення до нормального життя по закінченні 
травматичного періоду. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІВ, ЩО 
ПРАЦЮЮТЬ ТА НЕСУТЬ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
 

Наугольник Л.Б. 
Львівський державний університет внутрішніх справ, кандидат 

психологічних наук, доцент, 
Чепіль М.М. 

 Львівський державний університет внутрішніх справ, магістрант 
психології управління. 

 
Дослідження психологічних особливостей працівників служби 

психологічного забезпечення здійснювалось у 2014 році. У ньому 
прийняли участь 22 психологи органів внутрішніх справ (1 психолог 
Державної служби охорони, 4 – Центру практичної психології 
Львівського державного університету внутрішніх справ, 9 – відділу 
психологічного забезпечення УКЗ ГУМВСУ у Львівській області, 8 – 
в/ч 4114 Національної гвардії), віком від 22 до 44 років.  

Психодіагностичне опитування психологів ОВС 
здійснювалось за допомогою таких методик: діагностика типу 
спрямованості особистості практичного психолога (методика Т.М. 
Данилової); діагностика емоційної спрямованості; методика «Чи 
підходить вам ваша сфера діяльності?» (Тест Луганської); Бостонський 
тест стресостійкості; діагностика рівня «емоційного вигорання» 
(В.В.Бойко в модифікації Е.П. Ільїна); тест Кеттелла (16 РF-
опитувальник). 

За допомогою методики Т.М. Данилової визначено ступені 
вираженості основних типів спрямованості особистості психологів, яка 
складається з чотирьох шкал. Так, в досліджуваних психологів за 1-ю 
шкалою «гуманістичний тип спрямованості» середнє значення 
становить 23, що означає середній рівень вираженості. Такі люди в 
першу чергу надають увагу цілям, інтересам та потребам інших. При 
спілкуванні вони толерантні, автентичні, емпатійні.  

Згідно з 2-ю шкалою «екзистенційний тип спрямованості» 
названої методики, виявлено середнє значення, що становить 22, це 
означає, що в опитуваних середній ступінь вираженості даного типу 
спрямованості, а це характеризує їх як осіб з середнім рівнем рефлексії, 
прагненням до досконалості і самореалізації. 

За результатами 3-ї шкали «прагматичний тип спрямованості» 
було виявлено що в психологів середнє значення становить 20, тобто в 
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досліджуваних середній ступінь вираженості даного типу спрямованості. 
Такі люди орієнтуються на конкретні результати своєї діяльності. 

Згідно з результатами 4-ї шкали «егоцентричний тип 
спрямованості» за вище названою методикою має середнє значення у 
психологів - 9, що свідчить про низький ступінь вираженості даного 
типу. Це люди для яких цілі, інтереси та потреби інших людей мають 
першочергове значення.  

Отриманий результат можна пояснити тим, що професія 
психолога органів внутрішніх справ чи національної гвардії, чи просто 
психолога, передбачає гуманістичне спрямування [1].  

За допомогою діагностики емоційної спрямованості серед 
психологів було виявлено альтруїстичну спрямованість, де середнє 
значення становить 5,4, чим пояснюється те, що в досліджуваних є 
потреба у сприянні, допомозі, заступництві іншим людям. Отримані 
результати рівня емоційної спрямованості можна пояснити тим, що 
професія психолога – це, скоріш, покликання ніж професія, схоже з 
професією священника чи справжнього педагога. 

За допомогою методики «Діагностика рівня емоційного 
вигорання» (В.В. Бойко) визначено рівень сформованості основних 
«симптомів» та наявність/відсутність емоційного вигорання. 

За шкалою 1-ю «незадоволеність собою»: серед психологів 
незадоволених не виявлено (середнє значення становить 4, що свідчить 
про несформований симптом, тобто низька незадоволеність). 

За шкалою 2-ю «загнаність в клітку» у досліджуваних 
психологів середнє значення становить 3,5, а це означає,що симптом ще 
не склався. 

Згідно з даними 3-ї шкали «редукція професійних обов'язків» 
за вказаною методикою середнє значення становить 10,7, що свідчить 
про те, що симптом формується. 

За результатами 4-ї шкали «емоційна відстороненість» 
середнє значення становить 8 – симптом ще не склався. 

За шкалою 5-ю «особистісна відстороненість 
(деперсоналізація)» у досліджуваних психологів середнє значення 
становить 2,8, що свідчить про  те , симптом ще не склався. 

Отже, у досліджуваних психологів відсутнє емоційне 
вигорання. Також середнє значення, яке становить 26 свідчить про 
відсутність «вигорання».  

За результатами Бостонського тесту стресостійкості 
визначено середній рівень схильності до стресу. 

За допомогою 16 РF-опитувальника Кеттелла здійснено 
оцінку індивідуально-психологічних особливостей досліджуваних 
психологів та працівників особового складу і національної гвардії. 
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Відповідно до результатів 1-ї шкали А «замкнутість – 
товариськість» у психологів середнє значення – 10, що означає – це 
люди відкриті і добросердні, товариські і добродушні, їм властиві 
природність і невимушеність у поведінці, уважність, доброта, 
м’якосердість у стосунках. Вони охоче працюють з людьми, активні у 
залагодженні конфліктів, довірливі, не бояться критики, переживають 
яскраві емоції, зразу відгукуються на будь-які події.  

За результатами 3-ї шкали С «емоційна нестійкість – емоційна 
стійкість» даної методики у психологів середнє значення – 9, що 
характеризує їх як стриманих, працелюбних, емоційно зрілих, 
реалістично налаштованих людей. У них відсутня нервова втома.  

Згідно з результатами шкали 4-ї Е «підпорядкованість – 
домінантність»: у працівників психологічної служби середнє значення 
становить 6, це означає, що досліджувані є тактовними, шанобливими, 
інколи самовпевнені та вперті. 

За шкалою 5-ю F «стриманість – експресивність» у 
працівників психологічної служби середнє значення становить 5, – що 
свідчить про властивий їм оптимізм, енергійність, запальність та 
щирість у стосунках, проте водночас це люди обережні та розсудливі, 
турбуються про майбутнє. 

За 6-ю шкалою G «підвласність почуттям – висока 
нормативність поведінки» у психологів середнє значення становить 8, 
вони наполегливі у досягненні мети, точні, відповідальні, проте 
характеризуються гнучкими установками щодо соціальних норм. 

За результатами 7-ї шкали H «нерішучість – сміливість» у 
працівників психологічної служби середнє значення становить 9 – їм 
властива соціальна сміливість, активність, готовність мати справу з 
незнайомими обставинами і людьми. Вони схильні до ризику, 
тримаються вільно. А у працівників ОВС середнє значення – 7, що 
характеризує їх, як людей часто невпевнених у своїх силах, що віддають 
перевагу не великому товариству. 

Згідно з 8-ю шкалою I «жорстокість – чутливість» у 
працівників психологічної служби середнє значення становить 7, що 
свідчить про властиву їм деяку жорстокість та суворість, проте в 
окремих випадках ці люди здатні співчувати та співпереживати з 
іншими людьми. 

За шкалою 9-ю L «довірливість – підозріливість» у психологів 
середнє значення – 4, це свідчить, що вони зазвичай обережні у своїх 
вчинках, легко ладнають з людьми, терпимі та часто поступливі.  

За результатами шкали 10-ї M «практичність – розвинута уява»: 
у працівників психологічної служби середнє значення становить 5. Такі 
люди є добросовісними, уважними, у них високий творчий потенціал. 
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За 11-ю шкалою N «прямолінійність – дипломатичність» у 
працівників психологічної служби середнє значення становить 5. Цей 
результат, зазвичай, характеризує природню поведінку особи, розум та 
проникливість щодо подій та людей. 

Згідно з шкалою 12-ю O «впевненість у собі – тривожність» 
в досліджуваних психологів середнє значення – 4. Це люди впевнені 
у собі, спокійні. 

За 13-ю шкалою Q1 «консерватизм – радикалізм» у психологів 
середнє значення становить – 6. Такі люди характеризуються 
консервативністю, стійкістю до традиційних труднощів. Вони знають, у 
що повинні вірити, і, незважаючи на непереконливість деяких 
принципів, не шукають нових, із сумнівом ставляться до нових ідей, 
схильні до моралізаторства і повчань. Не погоджуються із змінами і не 
цікавляться аналітичними й інтелектуальними міркуваннями. 

Відповідно до результатів 14-ї Q2 шкали «конформізм – 
нонконформізм» даної методики у працівників психологічної служби 
середнє значення становить 4. Вони залежні від групи, слідують за 
суспільною думкою, проте здатні висловлювати власну думку та 
самостійно приймати рішення. 

За 15-ю шкалою Q3 «низький самоконтроль – високий 
самоконтроль» у психологів – 8 – вони добре контролюють свої емоції і 
поведінку, доводять будь-яку справу до кінця, їм властиві 
цілеспрямованість й інтегрованість особистості. 

За шкалою 16-ю Q4 «розслаблення – напруженість» середнє 
значення – 4 - вони часто напружені, їм притаманна наявність 
збудження і неспокою . 

За тестом Луганської «Чи підходить вам ваша сфера 
діяльності?» у психологів середнє значення становить 55, що в свою 
чергу пояснює те, що ситуація близька до ідеальної: дані особи роблять 
свою справу, отримуючи гідну моральну винагороду, до того ж маючи 
перспективу кар'єрного зростання (атестовані). За результатами 
суб’єктивної шкали задоволеності роботою у психологів середнє 
значення становить 7. Це означає, що досліджувані частково (середньо) 
задоволені роботою. 

За результатами суб’єктивної шкали задоволеності життям у 
психологів середнє значення становить 8,5. Це означає, що досліджувані 
більшою мірою задоволені своїм життям. 

Таким чином, аналіз результатів дослідження дозволяє 
зробити такі висновки. Психологічні особливості особистості 
психолога, що працює в органах внутрішніх справ у Львівській області 
дозволяють йому чинити позитивний вплив на оточуючих людей, бути 
ефективним у діяльності і житті, а також втілювати новітні досягнення 
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психологічної науки не тільки у роботу з персоналом, а й у вирішення 
повсякденних завдань із поліпшення охорони правопорядку, посилення 
протидії злочинності, забезпечення профілактичних заходів щодо 
деструктивних психологічних явищ, зокрема, професійної деформації. 
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РОБОТА З ДІТЬМИ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВТРАТ ВНАСЛІДОК АТО 
 

Києнко-Романюк Л.А. 
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників, доцент кафедри методології та управління освітою, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Втрата близької людини залишає в психіці рану, яка потребує 

часу, щоб загоїтись. Перемагання болю, угамування печалі і відновлення 
рівноваги має завжди особистий характер. Потрібен час, аби повернути 
втрачену радість життя.  

У людини, що пережила втрату може виникнути цілий ряд 
різних емоцій, у тому числі шок, оніміння, печаль, відчай, тривога, гнів, 
відчуття провини, самотності, безнадійності, туга. У печалі людина може 
почати плакати, почувши пісню або слова, які нагадують їм про людину, 
яка померла. Трапляється також, що людина в печалі раптом починає 
плакати без видимої причини. 

Горе часто відчувається хвилеподібно або циклічно з періодами 
інтенсивних і хворобливих почуттів, які приходять та відходять. У 
людини, яка відчуває смуток, може здаватися, що відбувається прогрес, 
але невдовзі знову пригнічує печаль. Ці періоди смутку, що 
повторюються, можуть проявлятися, наприклад, під час свят або дня 
народження, також можуть виникати без видимої причини. З часом, ці 
періоди інтенсивної печалі, як правило, стають менш частими і менш 
інтенсивними, як ніби людина адаптується до втрати. 

Про депресивну особистість писали Крепелин (Kraepelin, 1904), 
Тремер (Tramer, 1931) і Шнейдер (Schneider, 1950), вона описана 
Фенихелем (Fenichel, 1945b) і Лафлин (Laughlin, 1967). Подальші клінічні 
описи можна знайти у Гросса (Gross, 1974) і Кернберга (Kernberg, 1975). 

J. Schneider опрацював комплексну, з восьми стадій модель, яка 
отримала назву "Формування фаз страждання по втраті". Ця модель схожа 
на ту, яку запропонувала Elizabeth Kubler-Ross, описуючи емоції, яких 
зазнають люди, які пробують справлятися з перспективою прийдешньої 
смерті [Цит. за 1]. 

1 стадія: Вступна свідомість втрати. Початковий ефект, 
спричинений втратою, є зазвичай стресогенний і спричиняє втрату 
рівноваги організму. У цьому моменті людина зазнає безліч емоцій, 
почуттів: шок, недовіра, заціпеніння, дезорієнтація. 

2 стадія: Усвідомлення втрати через "стриманість". Ця стадія 
забезпечує час, потрібний до того, щоб відновити запаси енергії і 
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обмежити відчуття безпомічності і розпачу. Притаманні порушення сну, 
напруга м'язів, віра у внутрішній контроль, туга, відчуття провини. 

3 стадія: Усвідомлення втрати через "відпускання": депресія, 
відторгнення, переляк, сором, песимізм, спроби «забути». Відбувається 
пристосовування до наступних етапів жалоби. 

4 стадія: Усвідомлення розмірів втрати. Найболючіша фаза, 
повна безпомічності і приреченості: виснаження, біль, мовчання, смуток, 
відчуття самотності і безпомічності, брак надії, брак перспектив, 
порожнеча і слабкість. Можуть з’являтись галюцинації, сни про 
покійника, прагнення відвідати улюблені померлим місця, в надії 
побачити його. 

5 стадія: Формування перспективного погляду на втрату. 
Момент прийняття факту, що те, що сталося, незворотне. 

6 стадія: Рішення проблеми втрати. Смуток по втраті зникає 
тоді, коли занурена в жалобу особа, здатна спостерегти і включатися в 
активні дії, непов'язані з втратою. То час «пробачення собі, компенсації, 
ангажування, прийняття відповідальності за дії і переконання, закінчення 
справ, прощання». 

7 стадія: Рефремінг втрати в контексті розвитку. У цій стадії 
людина здатна поглянути на проблеми як на виклики, уміє знову 
відчувати цікавість. 

8 стадія: Перетворення. Досягнення нових рівнів участі. Є 
інтеграцією фізичних, емоційних, пізнавальних, духовних аспектів 
людини. Уможливлює підхід до життя з більшою відкритістю і 
готовністю до підпорядкування виникаючої необхідності із структури 
життя. Є також фазою цілковитого повернення до виконуваних раніше 
ролей. 

Відразу після перенесеної втрати люди можуть переживати 
шок, оніміння, зневіру, або розпач, що це сталося не в усіх. У печалі 
людина може почувати себе відірваною від світу, коли вона проходять 
через ритуали трауру. Перебіг процесу жалоби в дітей такий же, як у 
дорослих, однак специфіка переживання втрати, пов'язаної із смертю, 
пов'язується у них з розумінням самого факту смерті. 

Одна з часто використовуваних моделей жалоби описана 
Джоном Боулбі [2]. На першій стадії дитина прагне до відновлення 
втраченого об'єкту. Після заціпеніння виникають плач, крик, гнів – 
поведінка, яка повинна привернути увагу оточуючих і допомогти у 
відновленні втрачених функцій. Коли цього не відбувається, з'являється 
відчай, втрата інтересів, апатія, відхід від контактів. Третя фаза – це 
встановлення нових контактів. Часте переживання віддаленості може 
привести до прив'язування, заснованого на униканні і відсутності почуття 
безпеки. 
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Сприйняття поняття смерті у дітей відрізняються від розуміння, 
які використовуються дорослими. Маленькі діти до 3 років не 
використовують поняття, але стикаються з подіями та відчуттями у 
зв’язку з ними. Діти у віці 3-5 років і не мають уявлення про реальність 
смерті, вони переконані, що мертві живуть в іншій реальності. Смерть є 
тимчасовою, обумовлена силами магії, подібна до глибокого сну. У цьому 
віці, діти реагують непередбачувано і часто суперечливі. Вони можуть 
відчувати гнів, що вони відмовилися від померлого. Дорослі мають бути 
особливо чутливі до поведінки дітей, що мають почуття провини за 
смерть рідної людини. Вони також повинні пояснити смерть як сон, тому 
що вони можуть привести до серйозних занепокоєння і безсоння дітей. 
Діти у віці 6-8 років розуміють смерть. Вірять, що смерть зачіпає тільки 
літніх і хворих. Діти, що відчувають страх, з приводу того, що 
відбувається з тілом після смерті. 9-12 років – формується знання про те, 
що усі живі істоти смертні. Смерть розуміється як природний і 
безповоротний факт. Мертві не можуть повернутися до життя. Концепція 
душі є ще занадто абстрактною. У підлітковому віці діти приймають той 
факт, що смерть є остаточною і оскарженню не підлягає, стосується 
кожного, у тому числі їх. Мислення підлітків є абстрактним. Вони схильні 
вірити у життя після смерті через релігійні вірування 

У разі втрати у дітей зустрічаються класичні симптоми, описані 
як «типове горе»: заперечення, оніміння, труднощі з сном, регресивна 
поведінка, втрата апетиту, і так далі. Важливо переконатися, що дитина в 
ситуації горя презентує нормальні реакції.  

У багатьох випадках члени сім'ї, в надії уникнути обговорення 
смерті рідних з дітьми, вважають, що вони не готові до такої події. Цей 
підхід викликає деяке полегшення для дорослих, але дітям створює 
атмосферу тривоги і небезпеки фантазії і спотворення фактів, може стати 
початком багатьох емоційних розладів. Як і у дорослих, невирішений 
процес скорботи у дітей стає джерелом багатьох проблем в області 
психічного здоров'я. 

Діти, як і дорослі, потребують підтримки та супроводу на усіх 
етапах трауру. У розмові з дитиною, важливо представити інформацію 
просто і відповідно вікових особливостей розвитку. Багато емоційних 
проблем у дітей після втрати дорогої людини викликані відсутністю 
належного спілкування з дорослими. Діти не бояться смерті автоматично. 
Страх прищеплюється дорослими, які намагаються захистити дитину.  

Щоб почати процес трауру важливо, щоб дитина була залучена 
в діяльність, пов'язану з похоронами. Така діяльність скорочує 
інтелектуалізацію і забезпечує об'єктивний матеріал, щоб виразити свої 
почуття. Важливо звернути увагу на почуття дитини провини за смерть, 
вона стає дуже руйнівною і викликає багато емоційних розладів.  
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У результаті, діти на різних стадіях розвитку в різних 
способів повинні виразити почуття втрати. Тому важливо, щоб в 
розмові з ними використовувались терміни, які їм зрозумілі, такі, що 
відповідають віку дитини. 

Все живе проходить через стадії народження, дозрівання і 
смерті. Всі людські втрати – великі чи малі – є певними відрізками 
людського життя. Втрати трапляються і в житті дітей. Вони зазнають 
втрат різного виду – хвороба чи смерть близьких, рідних. У різних 
періодах розвитку дитина по різному виражатиме свої відчуття втрати та 
пригнічення.  

Сьогодні багато дітей в Україні зазнали втрати близьких і рідних 
людей у результаті подій на Сході країни. Вони потребують особливої 
уваги і турботи з боку психологів. На базі Вінницького ОІПОПП 27-29 
березня 2015 р. відбувся захід "Родинне коло Вінниччини" (психологічна 
підтримка родин воїнів, загиблих в АТО), підготовку якого забезпечили: 
ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих 
подій», психологи-волонтери, державні та громадські організації 
Вінниччини, а також активні жителі нашого міста. «Родинне коло 
Вінниччини» — це цикл заходів в рамках Всеукраїнського проекту 
«Родинне коло» для психологічної підтримки та реабілітації членів родин, 
які втратили близьку людину в ході проведення АТО. Автору статті разом з 
колегою – практичним психологом Петровою Ларисою вдалось долучитись 
на волонтерських засадах до реалізації проекту на Вінниччині.  

Діти – наше сучасне і наше майбутнє. Вони наповнюють сенсом 
наше життя. І важливо, щоб їхнє життя також було наповнене сенсом і мало 
перспективи успіху, розвитку, зростання. Під час роботи діти відкрили для 
себе, що після зими завжди наступає весна – природі на Землі притаманна 
циклічність. У грі та через гру вони відкрили себе до активного життя. 

У роботі з дітьми, що зазнали втрати важливо враховувати, що:  
1. Діти мають природне право на період печалі і жалоби – 

виразити внутрішні почуття, біль. Вони не повинні бути «сильними».  
2. Поділіться з дитиною смутком - "Я теж плачу, я страждаю". 

Ми повинні дозволити собі і дитині плакати. Не соромитися сліз.  
3. Різні реакції є нормальними: відчуття провини, нічні страхи, 

гнів на Бога, заперечення смерті.  
4. Забезпечити почуття безпеки - тримати його за руку, 

обійняти, нехай це ознаки ніжності. Проведіть самий розуміння і час.  
5. Зберігати пам'ять про мертвих людей: не уникати говорити 

(потреба), згадувати щасливі моменти, малювати малюнки, переглядати 
фотографії, сувеніри, писати, читати листи.  

6. Посилатись на віру, щоб пояснити втрату дитині, 
пояснювати, що все має свій сенс – усі зустрічаються в небі, душа живе, і 
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так далі. 
7. Дайте дитині можливість попрощатися з померлим. Діти, що 

беруть участь в похоронах краще розуміють те, що сталося з мертвим, 
вони упевнені, куди іде тіло. Звичайно, в першу пояснити дитині, що 
означають похорони, які будуть відбуватися.  
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Сучасне українське суспільство знаходиться у кризовому 

стані, переживає соціальні, економічні, політичні потрясіння. Ситуація 
ускладнилася у зв’язку із військовими діями на сході держави. За таких 
умов негативний вплив зовнішніх факторів може спричинити 
психологічну кризу особистості. Психічна напруженість посилюється, 
коли людина потерпає ще й від внутрішніх суперечностей або 
потрапляє в екстремальну ситуацію. 

Однією з проблем, що потребує вирішення, є пошук засобів і 
внутрішніх ресурсів особистості для подолання психологічної кризи, 
визначення того, що допоможе повернути людині емоційну рівновагу.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що 
проблемі виникнення психологічної кризи, її типології  присвячено 
праці Г.С. Абрамова, Б.Г. Ананьєва, Л.І. Анциферова,  О.А. Донченко, 
Т.Б. Карцева, В.В. Козлова,           К. Роджерса, Е.Е. Симанюк, Т.М. 
Титаренко, І. Ялом. Питання цінностей та ціннісних орієнтацій 
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розглянуто у розвідках  І.Беха, М.Боришевського, І.Кононова,  
В.Тугарінова та інших. У психології поняття «духовності» почали 
розглядати  порівняно недавно, зокрема у посткомуністичні часи, вчені:             
Б.С. Братусь, І.О. Зеліченко, В.П. Зінченко, І.М. Ільїчова, Е.І. Ісаєв,                      
З.С. Карпенко, О.І. Климишин, В.П. Москалець, Е.О. Помиткін, М.В. 
Савчин, В.І. Слободчикова, Т.О. Флоренська та ін. 

Поведінка людини під час кризи може розглядатися як дія в 
екстремальній ситуації (для самої людини), і навпаки, екстремальні 
ситуації (стихійні лиха, катастрофи, природні катаклізми тощо) 
спричиняють психологічну кризу особистості. Кожна криза може 
охопити широкий спектр тих подій, що спричинили дезадаптацію. 
«Входження у кризовий стан відбувається тоді, коли особистість 
зустрічається з переживаннями, які за силою та тривалістю 
перевершують її психологічні регуляторні можливості, що 
супроводжується порушенням психофізіологічних, психологічних і 
соціально-психологічних адаптаційних механізмів суб'єкта. Про 
перебування в цій межовій ділянці свідчить поява опору, що 
переживається як страх змін, страх бути іншим, відірватися від звичних 
і тому безпечних стереотипів і відправитися на пошуки незнаного в собі 
та в навколишньому світі» [3; 8]. 

Внутрішньоособистісний конфлікт може розглядатися з двох 
точок зору: як той, що спричинений суперечностями самої 
особистості, тобто внутрішній; і, відповідно, як зовнішній, що 
зумовлений  оточенням. У працях з психології зміст 
внутрішньоособистісних конфліктів розглядається і як суперечність  
між свідомим і несвідомим у психіці індивіда (3. Фройд), і як прояв 
ворожості, базальної тривожності  (К. Хорні), і як  неузгодженість 
свідомих структур особистості (Л. Фестінгер). У  К. Роджерса 
внутрішні суперечності локалізуються у сфері ціннісних орієнтацій 
особистості, яка усвідомлює своє теперішнє «Я» та характеризується 
відкритістю до переживань, екзистенційним стилем життя, 
емпіричною свободою, креативністю. На його думку, щоб людина 
самоактуалізувалася, її розвиток повинен супроводжуватися 
боротьбою й стражданням. У представленій теорії перевага надається 
спонукальним мотивам.  

Подальше вирішення  внутрішнього конфлікту може 
розгортатися у двох напрямках: або особистість, отримавши потрясіння,  
знаходить відповідне рішення і продовжує функціонувати у раніше 
визначених життєвих координатах, або вона повинна суттєво 
переоцінити себе і  свої життєві цінності. У будь-якому випадку, 
кризова ситуація вимагає від людини «внутрішньої праці». На нашу 
думку, для кожної людини надзвичайно важливо усвідомити власні 
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духовні потреби, визначити життєві пріоритети, що корелюються із 
визначенням автентичності, морально та емоційно виваженим 
ставленням до навколишнього світу.   

У психологічній науці немає єдиного підходу до трактування  
духовності, її розглядають як « … особливий душевно-інтелектуальний 
стан окремої людини або великої групи людей, пов’язаний з 
устремлінням пізнати, відчути і ототожнити себе з вищою дійсністю, яка 
невід’ємна від усього сущого, в тому числі і від самої людини, але 
розуміння якої утруднюється недосконалістю її природи» [1; 11]. М.Й. 
Боришевський уважає: «Феномен духовності належить до найбільш 
складних як у сенсі теоретичної інтерпретації його сутності, так і щодо 
екстраполяції розгляду духовності в контексті життєдіяльності 
особистості. Можливість та доцільність психологічного вивчення 
духовності отримує переконливе позитивне звучання за умови 
переведення наукового розгляду даного феномена у контекст психології 
особистості. Поза цим контекстом, тобто у відриві від особистості, важко, 
а то й неможливо збагнути феномен духовності. Лише в контексті 
активності особистості, її поведінки, діяльності духовне набирає 
реалістичних обрисів – як в теоретичному, так і в прикладному аспектах» 
[2; 61]. У психологічному словнику духовність визначається як « 
…специфічно людська риса, що виявляється у багатстві духовного світу 
особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і емоційних запитах, 
моральності, може бути усвідомлена, осмислена як вияв інтелігентності» 
[4; 48]. Таким чином, поняття «духовність» ототожнюється  або  з рівнем 
інтелектуальності особистості, або з активним споживанням нею 
духовних цінностей та їх  виробництвом, або з моральністю.  

Духовність є інтегративною якістю особистості, в основі якої 
лежать смисложиттєві цінності. Саме духовність забезпечує 
повноцінний розвиток і саморозвиток, є засобом самореалізації 
особистості, універсальним засобом вираження її внутрішнього світу. 
«До складу ієрархічної системи духовних цінностей особистості 
відносяться: індивідуальні (самопізнання, самовдосконалення, 
самореалізація), сімейні (подружня вірність, єдність сімейного кола, 
позитивне розв’язання сімейних проблем), суспільно-соціальні 
(прагнення до національної єдності, соціальна справедливість, порядок 
у державі, патріотизм, свобода, рівність, порозуміння між 
громадянами), загальнолюдські (збереження миру на планеті, милосердя 
та доброзичливість, потяг до естетики, культури, мистецтва, гармонія з 
природою, навколишнім середовищем), абсолютні (пошук істини, віра в 
Бога, високоморальна поведінка, вміння визнавати свою провину та 
прощати інших, любов, вірність, потреба служити людям та правді, 
єдність з усім організмом Всесвіту)» [6; 39]. Цінності формуються у 
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процесі історичного розвитку суспільства,  людина вибірково  
привласнює їх, вони стають її надбанням і тією ниткою, що єднає з 
культурою людства. 

Потрапляючи в екстремальну ситуацію,  шукаючи шляхи 
виходу з психологічної кризи, людина діє або самостійно, або 
звертається за допомогою.  Відомо, що в такі моменти відбувається 
розрив цілісності особистості.  Психологи визначають  такі розриви на 
когнітивному, рольовому, соціальному і особистісному рівнях. 
Кризовий стан також характеризується негативними емоціями: 
хвилюванням, тривогою, відчуттям невизначеності, переживанням 
власної  безпорадності, самотності, безнадійності. За допомогою різних 
психологічних методів потрібно «запустити» внутрішні ресурси 
особистості, створити «ситуацію розвитку особистості», активізувати 
життєві позиції, допомогти  людині відновити функції, які, на її думку, 
вона вже не може виконувати. Подолання когнітивного розриву 
передбачає пояснення того, що сталося, усвідомлення причин, які 
призвели до складної життєвої ситуації. Рольовий і соціальний розриви 
тісно між собою взаємопов’язані. Людина вважає, що не здатна 
виконувати ролі і функції, покладені на неї, що призводить до 
відчуження у сім’ї і соціумі, що, у свою чергу, провокує розрив на 
особистісному рівні. Потрапляння людини в екстремальну ситуацію 
означає для неї втрату певної значущої цінності. Зняти емоційну 
напругу, подолати психологічну кризу можливо лише за умов 
повернення людині її «цілісності». Це стає можливим при актуалізації 
духовно-ціннісного фактору. Вище ми вказали на ту ієрархію цінностей, 
яка формується у сучасної людини. 

Провідна роль у подоланні психологічної кризи особистості, на 
думку Н.Н. Пуховського, належить духовно-ціннісному фактору, а також 
когнітивним процесам усвідомлення та позитивної інтерпретації 
психотравмуючого досвіду. Під час надзвичайної ситуації переважає 
потреба самовизначення особистості, висвітлення сенсу її життя, 
перевіряється моральна стійкість,  що зумовлюється життєвими 
цінностями. Велику роль дослідник відводить включенню людини в 
суспільно корисну працю. У такі моменти запускаються психотерапевтичні 
механізми, розпочинається реабілітація постраждалого. 

Отже, незважаючи на те, що питання  духовно-ціннісних 
орієнтацій, духовності є предметом розгляду не тільки психологічної 
науки, однак воно є вкрай важливим для вирішення питань 
психологічного супроводу  особистості, що перебуває  в екстремальних 
умовах. Основним напрямком психокорекції постраждалих, подолання 
психологічної кризи повинно стати відновлення цілісності особистості, 
актуалізація її духовно-ціннісних орієнтацій.  
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МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА 

ГРАМОТНІСТЬ – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. 
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старший викладач, кандидат філологічних наук. 

. 
Сьогоднішні військово-політичні події в Україні загострили і 

до того актуальний суспільний запит на цілеспрямовану підготовку 
особистості до адекватного й безпечного користування інформацією 
мас-медіа, що виступають  невід’ємною складовою інформаційної 
системи суспільства. Сучасний стан суспільного розвитку науковці 
справедливо називають інформаційним, оскільки однією з визначальних 
ознак стає нині зростання ролі інформації, збільшення інформаційних 
потреб суспільства. Інформація лежить в основі прийняття рішення у 
будь-якій сфері життєдіяльності – політичній, економічній чи 
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соціальній, впливає на політико-економічні, культурно-освітні та інші 
процеси, що відбуваються у соціумі.  

Стрімкий розвиток інформаційних структур суспільства, 
подальше зростання потоків інформації, глобалізація інформаційно-
комунікаційних процесів підвищують роль і значення засобів масової 
інформації, а відтак – обумовлюють необхідність інформаційної та 
медіаграмотності населення загалом та кожного громадянина зокрема.  

Засоби масової інформації виконують подвійне соціальне 
«навантаження». Вони, з одного боку, відтворюють об’єктивний стан 
речей, тобто репродукують події та явища. Разом з тим, з іншого боку, 
мас-медіа доступними їм методами і засобами творять, тобто 
продукують, конструюють, реальність. У нинішніх умовах відбувається 
глобальна битва за інтерпретацію реальності. Уміле використання з 
цією метою засобів масової інформації – запорука успіху.  

Відомий український дослідник Георгій Почепцов у книзі 
«Інформаційні війни: основи військово-комунікативних досліджень» 
стверджує, що сьогодні у розвинутих державах жодна дія неможлива 
без відповідної інформаційної підготовки. Війни повинні виглядати 
справедливими, ворог – жорстоким, власні воїни – справжніми 
героями [7].  

Російський журналіст Станіслав Мінін у статті «Медіа-воїни 
ідуть в бій. Хід сучасних конфліктів вирішують ЗМІ» ще кілька років 
тому писав: «Сучасна війна – переважно медіавійна. Основні події 
розгортаються зовсім не на полях битв,  а на сторінках газет, на екранах 
телевізорів, в ефірі радіостанцій, в Інтернеті. Вирішальне значення в цій 
ситуації має не те, у кого більше дивізій, хто захопив більше 
військовополонених, підірвав більше мостів або захопив більше міст, а 
те, як про це розказано. Бій ведуть не гармати і танки, а медіа версії 
подій, які ліпляться із кадрів, ракурсів, описів дійсності і слів очевидців. 
Жоден із фактів, що стосується війни, не доходить до нас 
безпосередньо… Річ у тім, що перемога означає, в тому числі, й 
монополію на інтерпретацію…» [5]. 

Ці та інші подібні висловлювання теоретиків і практиків у 
сфері соціальних комунікацій підкріплюють думку, що безпека людини, 
колективу, громади безпосередньо чи опосередковано залежить від 
інформаційної культури, обізнаності, медіакомпетентності. Остання 
розглядається нами як вміння оперувати інформацією з різних мас-
медіа: преси, радіо, телебачення, Інтернет-ЗМІ – добирати, 
опрацьовувати, сприймати, використовувати, поширювати інформацію, 
отриману з медійних джерел.  

Таким чином, медіакомпетентність, інформаційна культура, 
інформаційна грамотність виступають важливими факторами безпеки 
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людини в інформаційному суспільстві та водночас чинниками 
ефективної діяльності особистості в екстремальних умовах.  

Суспільство повинно мати право отримувати правдиву 
інформацію про про все, що відбувається чи відбуватиметься та може 
вплинути на нього. Законодавство нашої держави гарантує право 
кожного на доступ до інформації, однак містить певні обмеження з 
метою безпеки громадян. Так, стаття 34 Конституції України визначає: 
«Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій 
вибір. Здійснення цих прав може буде обмежене законом в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» [2]. 

Перед кожним з нас – споживачів інформації та різного роду 
медіатекстів – стоїть завдання критичного сприйняття інформації. У 
цьому плані важливими є звертання до перевірених і авторитетних 
джерел (як самих видань, радіостанцій і телеорганізацій, так і авторів 
конкретних матеріалів), яким можна довіряти; звіряння інформації з 
повідомленнями інших надійних джерел; підтвердження фактів у 
щонайменше двох різних ЗМІ; вміння бути скептичними, коли щось 
виглядає, звучить чи видається надто гарним чи, навпаки, надто 
непривабливим, щоби бути правдою. 

Робота з підтвердження правди або, навпаки, спростуванням 
неправди чи напівправди, очевидно, є найскладнішою в тих ситуаціях,  
коли  надання  точної  інформації  є життєво необхідним, наприклад під 
час катастроф, військових дій, нещасних випадків, ризики  неточності  
даних  набагато більші.  

Кожен член нашого суспільства має оволодіти механізмом 
критичного осмислення і корегування інформації, уміннями 
інтерпретувати, аналізувати та оцінювати інформаційні матеріали, 
розуміти їхню суть, адресну спрямованість, мету, викривати приховане 
значення та спроби маніпуляції [6, c. 6]. Постає необхідність 
самостійного опрацювання нової інформації та формування алгоритмів 
її застосування. Важливим стає здатність аналізувати інформацію з 
позиції логіки й індивідуально-психологічного підходу; перевіряти її 
надійність, достовірність, доцільність для того, щоб застосовувати 
отримані результати відповідно до життєвих ситуацій, питань, проблем. 
Основним для критичного аналізу медіатекстів стає уміння знаходити 
різницю між загальновідомими фактами і такими, що потребують 
перевірки; визначати надійність джерела; допустимі та недопустимі 
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твердження; різницю між головною та другорядною інформацією; 
ангажованість суджень; недоведені аргументи; логічну несумісність 
тощо [6, c. 175-176].  

Відповідно, перед суспільством, системою освіти постає 
завдання формування та розвитку, насамперед в молодих людей, 
компетенцій, що дозволяють ефективно взаємодіяти з численними 
інформаційними потоками, аналізувати отримувану інформацію, 
оцінювати її достовірність і корисність при вирішенні конкретних 
життєвих завдань.  

Сприяти цьому покликана медіаосвіта, метою якої, як 
підкреслено в «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні», є 
забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та 
ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, включаючи як 
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і 
новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, 
мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, а також формування медіаобізнаності, 
медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до вікових та 
індивідуальних особливостей. 

Відповідно до цієї Концепції,  медіаосвіта сприяє 
формуванню: 

- медіаімунітету особистості, який робить її здатною 
протистояти агресивному медіасередовищу, забезпечує психологічне 
благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає 
медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати 
інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої 
інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів;  

- рефлексії і критичного мислення як психологічних 
механізмів медіаграмотності, які забезпечують свідоме споживання 
медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та 
осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного 
оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного 
тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа; 

- здатності до медіатворчості для компетентного і 
здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих 
завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності 
соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих 
для особистості спільнотах тощо [3]. 

Актуальність упровадження медіаосвіти в Україні більш ніж 
очевидна з огляду необхідність врахування комунікаційного 
компоненту в безпековій сфері та процесах життєдіяльності особистості 
в екстремальних умовах.  
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Для адекватного використання інформаційного поля ЗМІ, 
для ефективної роботи в надзвичайних ситуаціях, коли від 
інформації – її об’єктивності, обсягу, якості, оперативності 
отримання тощо – залежать подальші дії, здоров’я чи навіть життя, 
медіаосвіта має стати складовою професійної підготовки фахівців, 
покликаних гарантувати безпеку життєдіяльності. 
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Сучасне становище України свідчить про необхідність 

посиленої уваги до її силових відомств. Це та складова держави, що 
забезпечує її існування. Їх професійна діяльність відрізняється 
специфікою основного завдання, але в особливий період завдання одне 
– захист народу, його території. Також, професійна діяльність 
військовослужбовців є особливим видом, де узгодженість (взаємодія) їх 
дій важлива для виконання завдання, збереження життя. Це той вид 
професійної діяльності, у якому помилки взаєморозуміння, 
розугодженість дій дуже дорого коштують.  

Особлива динаміка процесів на держаному рівні вказує, що 
ситуація кардинально змінилась. Проведені дослідження щодо 
службової взаємодії у військово-професійній сфері близько року тому 
при виконанні службово-бойових завдань відносно незначної небезпеки 
(у порівнянні з сучасним рівнем) можуть не відповідати сучасному 
стану. Особливої уваги заслуговують соціально-психологічні процеси. 
Формальне та неформальне, конструктивне й деструктивне лідерство 
особливо сильно впливають на ефективність діяльності військових 
підрозділів [5]. Зараз практика засвідчує хаотичні прояви високого рівня 
взаємодії у військо-професійній діяльності. Тому, існує потреба у 
дослідженні психологічних особливостей службової взаємодії. 

Щодо службової взаємодії у військово-професійному 
середовищі в результаті емпіричного дослідження встановлено, що при 
виконанні основного завдання за умов зниженої небезпеки (якщо 
порівнювати з бойовими діями) є різновидом професійної взаємодії, 
соціально-психологічним процесом, який інтегрований у процес 
спільного виконання військовослужбовцями завдань, що стоять перед 
військовим підрозділом. Її компонентами є соціально-психологічні 
характеристики колективу, когнітивні явища, мотиваційні особливості 
та міжособистісні стосунки. Її особливостями є наступне: 

в першу чергу, умови виконання завдань, що можуть нести 
підвищену небезпеку для життя та здоров’я. Зі збільшенням рівня 
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небезпеки завдань формується тенденція до збільшення рівня службової 
взаємодії; 

доцільність організаційної культури за ієрархічним типом. Це 
пояснено тим, що чіткість, регламентованість, конкретність, 
структурованість є основними її характеристиками. Вказане є найбільш 
необхідним для діяльності військових підрозділів в умовах виконання 
завдань, що перед ними поставлені; 

велика інтенсивність стосунків створює передумови для 
формування службової взаємодії не з позиції формального, а 
неформального лідерства [5]. 

Результати проведення дослідження особливостей службової 
взаємодії офіцера з підлеглими неформальними лідерами при виконанні 
підрозділом основного завдання в мирних умовах та бойових діях 
вказує, що : 

1. Соціально-психологічні характеристики колективу є 
визначальними  й найбільше впливають на досліджуване явище.  

2. Особистісні характеристики, які відображають здатність 
аналізувати ситуацію, приймати рішення та відповідати за нього є 
другим компонентом. Спроможність вирішувати завдання шляхом 
достатнього планування, організації є важливою за будь-яких умов.   

3. Наступним є мотиваційна складова, що має у підґрунті 
досвід  міжособистісних стосунків. Це створює основу для початку 
спільних дій. Це той компонент, який спрямований на майбутнє (як на 
найближче, так й на відстрочене). Його особливістю щодо службової 
взаємодії є лише позитивна складова досвіду та очікувань. Тут же 
проявляється особистісно-емоційна сумісність, яка свідчить про те, що 
особистісні характерологічні якості можуть мати різний вектор щодо 
емоційних процесів. Також, доцільно віднести комунікативні та 
емпатійні стосунки. 

Таким чином, напрямками психологічної роботи, що має на 
меті створення умов, які б сприяли налагодженню службової взаємодії 
між офіцерами – командирами та їх підлеглими є наступні: 

1.  Організаційно-психологічний, який має відповідати 
ієрархічному типу організаційної культури. Це є тим кодексом, який 
чітко та конкретно вказує на обов’язки, можливі варіанти їх виконання, 
права та обов’язки. 

2. Соціально-психологічний, що включає особливості 
стосунків, соціальні норми, традиції, цінності та лідерство. Контроль та 
регуляція процесів за цим напрямом роботи створює передумови для 
розвитку лідерського статусу у командира. 

3. Особистісно-психологічний, а саме ті якості офіцера, що 
сприяють підвищенню рівня стосунків з підлеглими. Людяність, 
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простота, намагання зрозуміти підлеглих у поєднанні з доцільною 
вимогливістю, принциповістю, а також управлінський та фаховий 
професіоналізм є основою активізації цього фактора в інтересах взаємодії. 
Це формує у підлеглий такі важливі компоненти у професійній діяльності 
військових як довіра командиру та впевненість в ньому. 

4. Мотиваційний, що є, фактично, об’єднуючим для всіх вище 
вказаних.  Він є наслідком їх успішної активізації.   

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Брижатий Є. І. Мотиви та мотивація у професійній 
діяльності майбутнього офіцера // Збірник наукових праць 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 
«Україна», №1(7)/2013. Хмельницький. – с. 38 – 41. 

2. Вальков А. В. Развитие лидерских качеств офицера 
внутренних войск в образовательном процессе военного вуза  / А. В. 
Вальков // Молодой ученый. М. — 2012. — №8. — С. 312-315. 

3. Гаврюшенко В. В. Спонукальна, когнітивна та регулятивна 
сторони взаємодії офіцерів у проблемних міжособистісних ситуаціях / 
В. В. Гаврюшенко // Збірник наукових праць Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 
Серія: педагогічні та психологічні науки. – 2011. – № 57. – С. 114– 118. 

4. Калюжный А.С. Психология взаимоотношений в 
подразделении: Учеб. пос. -Н.Новгород: НГТУ, 2004. – 36 с. 

5. Козолуп С. А. Социально-психологические трудности 
управленческого взаимодействия молодых офицеров с 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту/ 
/Козолуп Сергей Александрович // автореферат диссертации 
Социальная психология19.00.05, 2009. — 20 с. 

6. Колосович О.С.  Психологічні особливості службової 
взаємодії офіцера з неформальними лідерами в звичайних та особливих 
умовах виконання підрозділом основних завдань. / Колосович О.С. // 
Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових 
праць. Вип. 16. – Харків: НУЦЗУ, 2014.- С. 100-110. 

7. Колосович О.С. Соціально-психологічні аспекти взаємодії 
в особливих умовах / Колосович О.С.// Освітньо-наукове забезпечення 
діяльності правоохоронних органів і військових формувань України:  
тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(Хмельницький, 21 листопада 2014 року), – Хмельницький: 
Видавництво НАДПСУ, 2014. – С.207-208  . 

8. Рудь О.Л., Рудь Ю.Л. Неформальне лідерство в організації: 
взаємодія керівника та неформального лідера. Нові технології № 1 (23) – 
2009. -  Науковий вісник КУЕІТУ. – Кременчук. – с. 204 – 209. 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

199

УДК 159.9 (316.6) 
 

СИСТЕМА  МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  ГВАРДІЇ  

УКРАЇНИ  
 

Чижевський С.О. 
Головне управління Національної гвардії України, старший офіцер 

психологічної служби управління по роботі з особовим складом, 
здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
підполковник. 

 
Акції протесту в м. Києві, анексія Криму, бойові дії на сході 

України, фінансово-економічна криза об’єктивно призвели до погіршення 
стану психологічного та фізичного здоров`я населення України.  

З кожним днем ситуація загострюється, оскільки психологічну 
травму отримали не тільки безпосередні учасники бойових дій, але й ті, 
хто опосередковано задіяний або просто спостерігає та співпереживає (в 
першу чергу — рідні, знайомі). Але найбільше занепокоєння викликає 
психологічний стан військовослужбовців, які задіяні у проведенні 
антитерористичної операції (АТО). Йдеться про отримання ними 
бойових психічних травм і, як наслідок, у майбутньому виникнення у 
громадян держави посттравматичних стресових розладів (ПТСР).  

Маніфестація бойової психічної патології нерідко може 
відбуватися через місяці, навіть роки після повернення 
військовослужбовців із зони екстремальних (бойових) умов до мирного 
життя. Відставлені та затяжні, нерідко незворотні наслідки бойової 
психічної травми віднесені в Міжнародній класифікації хвороб 10 
перегляду до діагностичної категорії «Посттравматичні стресові 
розлади» (F 43.1) [3, с. 6]. 

У Головному управлінні Національної гвардії України (НГУ) 
створено робочу групу (психологічна служба, відділ фізичної 
підготовки і спорту, військово-медичне управління) з метою 
узагальнення психогенних втрат підрозділів; вивчення проблематики 
психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції на 
різних етапах виконання бойових завдань у зоні проведення АТО; 
вивчення та впровадження досвіду закордонних експертів; взаємодії із 
вищими навчальними закладами та науковцями, державними органами 
влади, громадськими організаціями та відпрацювання проекту наказу 
МВС щодо медико-психологічної реабілітації військовослужбовців 
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Національної гвардії України після виконання ними службово-бойових 
завдань в екстремальних (бойових) умовах служби [4].  

Робочою групою підготовлено наступні пропозицій: 
1. Проект Закону України від 21.04.2015 № 2686 «Про 

внесення змін до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо зобов’язання 
військовослужбовців на безкоштовній основі та в обов’язковому 
порядку проходити медико-психологічну реабілітацію після виконання 
службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах. 

2. До проекту Доктрини соціального захисту та психологічної 
реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків 
військової служби, визначено загальну систему медико-психологічної 
реабілітації військовослужбовців та психологічного супроводу осіб 
звільнених у запас: 

професійно-психологічна підготовка до виконання службово-
бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах здійснюється 
військовими психологами, командирами підрозділів НГУ;  

перша психологічна допомога в екстремальних умовах (зоні 
бойових дій) надається військовими психологами, військово-
службовцями НГУ; 

просвітницька робота, психоедукація, дебрифінги, міні-
тренінги, інтерактивне спілкування в таборах відпочинку (в зоні бойових 
дій) здійснюється військовими психологами НГУ та цивільними 
психологами; 

програма декомпресії – проходять 100% особового складу 
підрозділів, які виконували службово-бойові завдання в екстремальних 
умовах (в зоні бойових дій), відразу після виходу із небезпечних районів 
протягом 3 діб – проводять військові та цивільні психологи, медичні 
працівники, інструктора з фізичної підготовки та спорту, фахівці з 
організації дозвілля;  

заходи первинної психопрофілактики (військові та цивільні 
психологи, лікарі-психіатри), з метою визначення стану психологічного 
(психічного) здоров’я особи і необхідності додаткового обстеження 
(лікування) в умовах спеціалізованого психосоматичного 
(психіатричного) стаціонару;  

періодична медико-психологічна реабілітація в будинках 
відпочинку, медичних реабілітаційних центрах (14, 21, 30 діб) – 
персонал відповідних установ;  

психологічний супровід ветеранів та членів їх сімей – районні 
центри соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді. 

Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після 
повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних 
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сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них 
потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії 
бойових стрес-факторів [8, с. 26-27].  

Розлади у бійців характеризуються високим рівнем 
конфліктності, підвищеною агресією, апатією, низькою працездатністю, 
загостренням та розвитком хронічних захворювань, інсультами, 
інфарктами, зростанням алкоголізму, наркоманії, асоціальною 
поведінкою, підвищенням ймовірності суїцидів, скороченням 
тривалості життя тощо. 30% ветеранів війни у В’єтнамі (тих хто вижили 
та повернулись додому) закінчили життя самогубством [2, с. 4-9].  

Аналіз суїцидальної активності серед військовослужбовців-
учасників антитерористичної операції НГУ, за два місяця поточного року, 
свідчить про зростання показників (удвічі більше річних мирного часу).  

Серед різноманітних існуючих методів психодіагностики 
ПТСР постало завдання вибору адаптованих до нашого суспільства та 
апробованих у системі МВС, тобто вибору найбільш придатних для 
використання в роботі з особовим складом методів, які б дозволили не 
лише констатувати наявність або відсутність ПТСР, а й 
ідентифікувати його симптоми. Обрані методи психодіагностики, за 
сукупним часовим інтервалом їх застосування не повинні 
перевищувати 60 хвилин, а також придатні для повторної діагностики 
протягом певного періоду часу [7, с. 6-9].  

Із серпня 2014 року, психологи НГУ, з інтервалом у 3 місяці, 
проводять психодіагностичне вивчення військовослужбовців-учасників 
АТО з використанням психологічного інструментарію: опитувальником 
оцінки стану адаптації «ОСАДА» С.І. Яковенка; шкалою тривоги Ч. 
Спілберга – Ю. Ханіна; опитувальником травматичного стресу І.О. 
Котєнєва. А також вивчення соціально-психологічного клімату за 
анкетою учасника АТО (розробленою науково-дослідною лабораторією 
морально-психологічного супроводження СБД НГУ Національної 
академії НГУ) [6]. 

Негативні наслідки щодо ігнорування питань реабілітації 
учасників бойових дій, можна спостерігати в країні-агресорі РФ, де 
неналежним чином відносились до своїх ветеранів власне ініційованих 
бойових дій (Чечні, Грузії, тощо), замість відповідної профілактичної 
роботи та створення реабілітаційних центрів Росія вимушена була 
створити окремі колонії для ветеранів, зокрема: колонія №6 
Краснодарського краю, де серед засуджених є Герої Росії, багато мають 
бойові нагороди (медалі «За отвагу»). Перший наказ у силових 
структурах РФ щодо медико-психологічної реабілітації, був прийнятий 
лише через 3 роки після останніх бойових дій (наказ МВС РФ від 
25.07.2011 № 875) [5, с. 6]. 
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Психологами НГУ було вивчено досвід колег підрозділів 
НАТО щодо особливостей роботи з військовослужбовцями-учасниками 
бойових дій та встановлено наступну систему психологічної роботи:  

професійно-психологічна підготовка до виконання службово-
бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах – 6 місяців;  

надання психологічної допомоги співслужбовцями у зоні 
бойових дій та психологами у таборах відпочинку (за необхідності 
споряджаються мобільні групи з числа психологів та капеланів);  

проходження програми «Декомпресії «SAS» (закінчення 
місії)»; 

проходження поетапної комплексної програми реабілітації 
військовослужбовців (протягом наступних років).  

Програма декомпресії «SAS» проводиться на базі цивільного 
центру відпочинку (острів Кіпр). Мета програми: переключення 
психологічного стану особистості із зони бойових дій до звичного 
режиму життя; відновлення психофізіологічного стану особистості; 
перевірка стану здоров’я (обстеження); скидання внутрішнього 
напруження (щоб не приносити його додому, до родини) через тілесну 
терапію, масажі, групові тренінги, дебрифінг, фізичні вправи та лише 
після проходження декомпресії, бійців направляють у пункти 
постійної дислокації.   

В Україні відбувається процес демобілізації Героїв, які 
першими стали на захист суверенітету та територіальної цілісності 
України і держава зобов’язана створити належні умови щодо 
збереження їх життя та здоров’я, шляхом проходження повноцінної 
соціальної, медико-психологічної реабілітації. Для визначення її 
структури та належного впровадження, психологам силових структур, 
громадських організацій, у співпраці з науковцям та з використанням 
досвіду іноземних, вітчизняних експертів – необхідно створити 
Єдиний координаційний центр (робочу групу) при Раді національної 
безпеки та оборони.    
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ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРА ОВС. 

 
Борисюк О.М. 

Львівський державний університет внутрішніх справ, старший викладач 
кафедри психології управління 

 
Професійна компетентність офіцера ОВС − індивідуальна 

інтегративна характеристика працівника правоохоронних органів, яка 
відображає готовність та спроможність здійснювати на належному рівні 
професійну діяльність, застосовуючи увесь спектр необхідних (набутих 
під час навчання та закріплених завдяки досвіду реальної професійної 
діяльності та самоосвіти) знань, умінь та навичок, ефективно 
мобілізовуючи власні здібності та досвід в залежності від конкретної 
професійної ситуації, демонструючи гнучкість та творчість мислення. 

Професійна компетентність фахівця складається з декількох 
основних видів, що визначаються комплексом ключових компетенцій, 
кількість та характер яких визначається завданнями, які має вирішувати 
фахівець у своїй професійній діяльності та які дозволяють бути 
успішними на конкретній посаді. Документом, який містить перелік видів 
правоохоронної діяльності та вимоги до цілей, змісту та компетентності 
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майбутніх офіцерів ОВС у процесі їхньої професійної підготовки є 
освітньо-кваліфікаційна характеристика. Опираючись на ці документи та 
на алгоритм опису професій, запропонований                     Є.О. Клімовим, 
було з’ясовано зміст професійної діяльності офіцера з урахуванням 
предмета, цілей, засобів, умов та особливостей професійної діяльності 
фахівців правоохоронної діяльності [4]. Це дозволило, враховуючи 
запропоновані І.А. Зимньою способи визначення ключових компетенцій 
[3], а також підсумовуючи здійснений аналіз уявлень про компонентний 
склад професійної компетентності фахівця в галузі правоохоронної 
діяльності та його освітньо-кваліфікаційної характеристики, виділити 
наступні види професійної компетентності офіцера ОВС (ключові 
компетенції): 

1. Особистісно-індивідуальна компетентність – сукупність 
компетенцій, що відображають  професійно-спрямовані  переконання, 
цінності, потреби, вольові риси особистості, мотиви професійної 
діяльності, уміння досягати поставленої мети при виконанні 
професійних завдань офіцера ОВС. Сутністю даного виду 
компетентності є особистісні якості, мотиваційні та емоційно-вольові 
складові, які дозволяють офіцеру ефективно взаємодіяти з оточуючим 
середовищем. 

2. Пізнавальна компетентність − сукупність інформаційних 
компетенцій офіцера, які відображають систему знань та вмінь 
самостійної навчально-пізнавальної діяльності; цілепокладання; 
створення, опанування і використання інновацій у професійній 
діяльності. Даний вид компетентності передбачає опанування певними 
нормами діяльності фахівця щодо наукового пізнання навколишнього 
світу. У її складі ми визначили методологічну, методичну та 
технологічну види компетентностей. 

3. Психолого-педагогічна компетентність офіцера 
передбачає опанування такими сферами теоретичної та практичної 
діяльності, які дозволяють ефективно проводити заходи по вихованню 
підлеглих, формуванню та корегуванню соціальних та соціально-
психологічних процесів у колективі відповідно до завдань підрозділів 
(частин). Вона включає систему знань та умінь взаємодії з оточуючими 
людьми, розвиненість умінь професійного спілкування та роботи в 
групі. Розвиток цієї компетентності передбачає сформованість у фахівця 
психологічної, педагогічної, соціальної, комунікативної та правової 
видів компетентностей. 

4. Управлінська компетентність – це рівень опанування 
офіцером компетенціями менеджера (управлінця). Сукупність таких 
компетенцій,  включають розвиненість умінь планування, формування 
цілей; організацію діяльності; впровадження прогресивних форм і 
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методів професійної діяльності; здатність правильно оцінювати 
ситуацію, що склалася, і приймати у зв'язку з цим необхідне рішення, 
яке дозволяє досягти значущого результату.  

Головним критерієм професійної майстерності майбутніх 
офіцерів ОВС виступає управлінська компетентність, тому в наступних 
наших дослідженнях зосередимо свою увагу саме даному виді 
компетентності.  
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Кульчицька Н.Б. 
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Використовуючі підривні соціальні технології політичне 

керівництво РФ організувало акції з участю місцевого населення 
Донецької і Луганської області і фактично перетворили його на 
знаряддя або «м'яку» зброю в руках агресора. Комбінована або гібридна 
війна починаючи з подій на майдані пройшла латентну чи «м'яку» фазу і 



Особистість в екстремальних умовах 
 

206 

перейшла в «гарячу» тоб-то в озброєну фазу, в якій з перших днів 
приймають участь частини та підрозділи НГУ.  

Це поклало нові завдання на службу психологічного 
забезпечення НГУ, як при безпосередньому супроводженню дій в 
районі АТО, так і при поверненні особового складу в ході ротацій з 
метою відновлення боєздатності. 

З цією метою в Національній гвардії України розроблена 
Система психологічної роботи, яка передбачає етапи: 

І – перед відбуттям до районів виконання завдань служби; 
ІІ – під час виконання завдань служби; 
ІІІ – після повернення з виконання завдань служби. 
На першому етапі перед відбуттям в район дії АТО нами 

проводились заходи з: 
1.- професійно – психологічної підготовки; 
2.- формування військово – патріотичної мотивації; 
3.- та перевірка психологічної готовності. 
Доречно повідомити , що ця робота проводиться циклічно, 

тоб-то перед кожною ротацією особового складу. В теперішній час в 
район дії АТО убула п’ята  черга ротації.  

Таким чином вже могли проявитись симптоми стресу 
отриманого підчас попередніх виїздів в район дії   АТО.  

Серед психічних симптомів стресу можуть проявлятися:  
-дратівливісь або гнів з будь якого приводу; 
-смуток, плач або відчуття безпорадності; 
-швидка зміна настрою; 
-погано здатність до концентрації уваги; 
-навязливе повернення до одних і тих самих думок.  
До фізичних симптомів страсу відносяться: 
-стомлюваність; 
-головні болі; 
-м’язова напруженість; 
-перебої в роботі серця; 
-відчуття браку повітря; 
-нудота або болі в животті; 
-поганий апетит; 
-невизначені болі в різних частинах тіла. 
Поведінкові симптоми стресу спостерігаються у вигляді: 
-зниженої активності, браку енергії; 
-або навпаки підвищеної активності, «невгамовності»; 
-проблем пов’язаних з необхідністю концентруватися на одній 

справі; 
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-вживання алкоголю або наркотиків, за їх думкою, для 
зниження напруження; 

-порушення сну (короткий або неспокійний сон, сонливість у 
денний час). 

Перераховані симптоми виявляються шляхом спостереження з 
боку командирів усіх ступенів з подальшою доповіддю психологам, а 
також індивідуальних бесідах і звичайно з використанням 
індивідуальної психодіагностикиі анкетування. 

Приємно доповісти, що морально – психологічний стан і 
емоційно – вольова сфера у 98,6 % дозволяла виконувати службово – 
бойові завдання, поставлені перед частиною, і це вже після того, як полк 
поніс бойові втрати: загибель солдат Богдана Шлемкевича, Миколи 
Колосовського, поранення майора Афанасьєва і солдата Сапіли та 
участь всього особового складу в похованні генерал – майора С.П. 
Кульчицького. 

Цікаві результати встановлення мотивів участі в АТО: 
Виконувати обов'язкив районі дій АТО з патріотичним 

почуттям необхідності захисту територіальної цілісності України 
задекларували 33,8 % особового складу полку; 

З бажанням чесно виконати присягу і військовий обов’язок – 
42,2 % ; 

З бажанням помститися за загиблих і поранених однополчан – 
15,4 % 

Тобто 91,4 % респондентів мотивовані на активний захист 
Батьківщини, і лише 4,2 % висловили страх за власне життя. Виявлені 
думки і про те, що «ми нічого не змінимо», їх 5,6 %. 

Аналогічні результати ми отримали і при інших ротаціях. 
На підставі вивчення морально – психологічного стану і 

сімейних обставин психологами готується рапорт командиру частини з 
рекомендаціями, щодо не направляти у відрядження окремих 
військовослужбовців ( 6 чол. ). Командування прислухається до порад  
психологів. 

ІІ етап: Під час виконання завдань служби у районах 
проведення АТО створюється група психологічного супроводу до якої 
входять офіцери -психологи з управління роботи з особовим складом 
ГУ НГУ, науково – дослідної лабораторії морально – психологічного 
супроводження службово – бойової діяльності науково – дослідного 
центру Національної академії НГУ що у Харкові, лікар – психіатр, 
штатні офіцери – психологи військовихчастин, представники 
духовенства. 

В цей період на них покладається завдання з: 
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1.Психологічного проектування, тобто встановлення 
психологічної моделі ведення бойових дій у районах проведення АТО; 

2.Встановлення інформації щодо психотравмуючих факторів 
службової діяльності. 

І саме тут, здійснюється вивчення впливу на особовий склад 
психологічної агресії в антиукраїнській інформаційній війні, що веде 
проти нас Російська Федерація, як безпосередньо, так і опосередковано, 
вже через «інфіковане» населення. 

3.Третім завданням психологів є надання психологічної 
допомоги військовослужбовцям, отримавши психічні травми. 

4.Четвертим – вироблення і надання рекомендацій 
командирам. 

На ІІІ етапі, після повернення особового складу з виконання 
завдань служби проводиться цілий комплекс заходів по відновленню 
боєздатності частини. В плані передбачена урочиста зустріч та мітинг, 
тилові та медичні заходи, участь у святій літургії в полковому храмі, 
відпочинок особового складу, відвідування театру опери та балету. Та 
левова доля цієї роботи припадає на психологів: 

Нами здійснюється опитування командирів усіх ступенів 
стосовно визначення військовослужбовців, що отримали фізичні, 
психологічні травми, виснаження. Тестування за методиками 
Спілберга – Ханіна, Яковенка, Котєньова. Та анкетування за власною 
методикою, що передбачає пряме питання – відверту відповідь. Адже 
відповіді ТАК на питання: 

- Ви знаходились під обстрілом? - 62%; 
- Поруч з вами були вибухи мін та снарядів? - 54%; 
- На ваших очах відбувались поранення та загибелі 

товаришів? - 21%; 
- Вам особисто доводилось застосовувати зброю по 

супротивнику? – 44%; 
- Ви спостерігали ураження супротивника від Ваших 

пострілів?  - 18%; 
Результати без сумніву свідчать про отримання бойового 

стресу невисокої інтенсивності. 
І наслідками цього є такі фізіологічні розлади як: 
- Я тяжко засипаю від нав’язливих думок та зранку 

відчуваю себе виснаженим - 15,6%; 
- Вночі я прокидаюсь та деякий час не можу знову заснути              

- 6%; 
- Я тяжко засинаю - 2,4%. 
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Звичайно молоді люди, (а їх виявилось 12 чоловік) у віці від 
18 років, що це пережили, і так реагують - потребують як індивідуальної 
психологічної роботи так і проведення дебрифінгів. 

З першою ротацією ми провели за участю науковців – 
викладачів з Університету безпеки життєдіяльності, друга ротація була 
запрошена в факультет психології Університету внутрішніх справ, де 
дебрифінг провів фахівець – волонтер з Данії Карл 
Плеснер,сертифікований фахівець,який служить в поліції Данії,а також 
працював в кризових ситуаціях,які виникали в Норвегії, Польщі, Індії, 
Ізраїлі, Палистині, а третю ротацію ми також проводили  з науковцями 
Університету безпеки життєдіяльності та психологами Центру 
психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного ГУ МВС 
України у Львівській області. 

Після проходження всіх фаз дебрифінгу, а саме: 
- Вступу та затвердження правил; 
- Висвітлення учасниками пережитих фактів; 
- Розкриття думок, емоцій, відчуттів під час пережитих 

подій; 
- Виявлення симптомів своїх розладів; 
- Інформування учасників, що це нормальна реакція на 

екстремальну ситуацію; 
- «Закриття минулого» і новий початок, питання учасників 

та поради психологів. 
Ефективність такої роботи доводиться анкетуванням. Навіть 

після виснаження в 3-х попередніх ротаціях, 73,5% військовослужбовців 
висловили свою готовність і надалі брати участь в АТО. 

Нам відома статистика щодо бойових психічних травм, які 
ведуть до психогенних втрат: 

Так, за розрахунками МО України вони можуть сягати від 7 – 
15%, спеціалісти РФ говорять про 10 – 14% від загальної чисельності 
санітарних втрат; втрати американських військ під час Другої світової 
війни складали 5 – 7%, в окремі періоди до 17%, а в сучасному Ізраїлі – 
25% від загальної чисельності санітарних втрат. 

Таким чином, можемо повідомити, що за 4 виїзди в район дії 
АТО жодного військовослужбовця не було повернуто з психогенними 
розладами.  
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КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ, ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ 

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 
 

Лук’янчук Є.Р. 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

курсант, 
Германович О.Р. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,  
кафедра практичної психології та педагогіки, викладач. 

 
В період сучасних реконструкцій і важкого інформаційного 

тиску, особистість перебуває в стані фактично постійного емоційного 
напруження, що зумовлює загрозу психологічному здоров’ю людини. 
Цей феномен стає загальною нормою для суспільства, і тому актуалізує 
у науковому дискурсі проблему кризових станів.  

Вивченням виникнення кризових станів, способів їх 
подолання та корекції поведінки особистості в кризових ситуаціях 
займалися такі науковці, як В.О.Бодров, К.О.Альбуханов-Славська, 
Ф.Є.Василюк., Л. І. Анциферова, І. В. Бринза, О. А. Будницька, Л. Ф. 
Бурлачук, Л. В. Виноградова, Х. В. Гаспарян, О. А. Єфімова, O. Ю. 
Коржова, І. В. Сергєєва та ін. 

Подоланння особистістю кризвих станів в психології 
прийнято називати адаптивна поведінка або копінг-поведінка [1]. 

«Копінг» - це індивідуальний спосіб взаємодії з ситуацією 
відповідно до власної логіки, цінності, вагомості в житті людини і її 
психологічних можливостей [3]. Під «копінгом» мають на увазі 
когнітивні, емоційні і поведінкові способи подолання зовнішніх і 
внутрішніх вимог, що перевищують ресурси людини  . 

В юнацькому віці збільшується кількість активних 
перетворюючих стратегій, спрямованих як на зміну зовнішніх обставин, 
так і на внутрішні зміни, пов’язані з когнітивними та ціннісними 
перетвореннями ситуації. Специфіка способів поведінки 
старшокласників тяжіє до типу, що є характерним для дорослих 
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досліджуваних [1].  
За даними нашого  експериментального дослідження з’ясовано, 

що копінг-стратегії є способом управління кризовими станами, як 
актуальна відповідь особистості на загрозу, що нею сприймається. 
Традиційно виділяють конструктивні, неконструктивні та самовражаючі 
стратегії. Серед них можна назвати такі: стратегія прийняття, вирішення 
проблем, пошук підтримки, пряма дія, порівняння, що йде донизу, 
порівняння, що йде вгору, стратегію втечі, заперечення, уникання, 
самозвинувачення. Застосування відразу декількох способів подолання 
більш ефективне, ніж вибір тільки одного конкретного способу 
реагування на ситуацію.  

Особистості із локусом «вирішення кризових станів» 
вирішують проблеми, які характеризуються виявленням емоційних 
реакцій: агресії (33,3%), страх (43,3%), а також їм притаманна тенденція 
вступу в соціальний контакт (30%). З цього випливає , що тип людей, 
орієнтований на пошук та реалізацію моделей виходу з кризової 
ситуації, володіють здатністю узгоджувати внутрішні потреби у 
відповідності до вимог соціального оточення. Емоційні реакції страху та 
агресії слугують каталізатором запуску адаптаційних механізмів до 
критичної ситуації 

Особистості, які у кризовому стані прагнуть соціальної 
підтримки, за допомогою актуальних когнітивних, емоційних і 
поведінкових відповідей успішно впоратися з кризовою ситуацією. Такі 
люди схильні проявляти  емоційні реакції: страху (26.6%) , агресію 
(30%). Для них також є характерним самоконтроль (20%). В масштабі 
життя, людина переживає низку кризових станів. Моделі їх подолання у 
кожної особистості – індивідуальні: одні суб’єкти прагнуть знайти 
вирішення самостійно, інші звертаються за допомогою до соціального 
середовища, існує такий тип особистостей які уникають проблем, вони 
не беруть відповідальності на себе, мотивуючи себе, тим, що проблема 
зникне самостійно. Для таких людей домінуючими емоційними 
реакціями є: пошук соціальної підтримки (3.3%), планування 
(3.3%),позитивна оцінка (3.3%), страх (3.3%), депресія (3.3%) 

Таким чином можна узагальнити, що з метою задовольнити 
вимоги динамічного соціуму, які характеризуються великою кількістю 
кризових станів, особистість повинна оволодіти тими копінг–
стратегіями , які задовольнятимуть вимоги сучасної реальності і 
дозволять невротичні та інші життєві кризи . Тільки за цієї умови 
уможливлюється фактор збереження психічного здоров’я особистості (у 
вузькому сенсі) та фактор високої людської ефективності (у широкому 
значенні). Ефективність копінг-стратегій залежить як від самої реакції, 
так і від контексту, в якому ця реакція здійснюється. 
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

студент, 
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кандидат психологічних наук, доцент. 
 
Проблемою сучасних школярів є вибір майбутньої професії. 

Через незнання особливостей майбутньої професії, відсутність 
практичного досвіду та ситуації на ринку праці багато школярів 
обирають професії, що не відповідають їх здібностям, схильностям та 
вподобанням.  

Психолого-педагогічним та організаційним основам 
підготовки особистості до вибору фаху присвячено праці П.Атутова, 
Є.Климова, М.Захарова, Г.Костюка, К.Платонова, М.Пряжникова, 
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С.Чистякової. Особливості професійного самовизначення школярів в 
Україні за умов становлення та розвитку ринкової економіки 
досліджували Д.Закатнов, М.Тименко, Б.Федоришин, М.Янцур. 

Професійна орієнтація є системою підготовки особистості до 
свідомого професійного самовизначення враховуючи індивідуальні 
особливості особи та потреби суспільства. Профорієнтація спрямована 
на засвоєння учнями необхідних знань для правильного вибору 
професії. За допомогою різних профдіагностичних методів 
профконсультування визначають для учня важливі для його майбутньої 
професійної діяльності особливості його особистості та даються 
науково-обгрунтовані рекомендації щодо вибору професії. 

Екстремальні види професій мають свою специфіку. Робота в 
екстремальних умовах передбачає підвищений фактор ризику, 
необхідність прийняття адекватного рішення, високу відповідальність 
за виконання задачі, наявність неочікуваних перепон. В екстремальних 
умовах роботи досить часто порушується звичний режим роботи та 
відпочинку. Це все висуває підвищені вимоги до стану психічного 
здоров'я особистості. 

Під особливими або екстремальними умовами діяльності 
В.Л. Марищук і М.І. Наєнко розуміють умови, які знаходяться на межі 
адаптаційних можливостей або перевершують психічні, фізичні, 
психофізіологічні резерви людини і ставлять перед нею великі 
труднощі, зобов’язують її до максимальної напруги сил і можливостей. 
Це професії в яких присутня реальна загроза, і зазвичай високий рівень 
нервово-психічної напруги. Тому підбір до таких професій проводиться 
ретельно та згідно окремих вимог необхідних майбутньому працівнику. 

Школяреві, який хоче оволодіти однією з таких професій, 
перш за все необхідно ознайомитись з особливостями обраної професії. 
Для цього використовують початковий етап профорієнтації – 
профінформацію. Профінформація передбачає ознайомлення учнів 
різного віку з інформаційним матеріалом про окремі професії, про 
особистість у проекції на професійну діяльність, та умови професійного 
самовизначення і реалізації особистості у професійній діяльності. 
Профорієнтацію необхідно починати використовувати заздалегідь, ще з 
молодших класів, це дозволить учневі краще орієнтуватись у професіях 
ще з раннього віку та полегшить подальший вибір професії.  

Наступним етапом профорієнтації є профконсультування. Для 
початку за допомогою бесіди визначається стадію професійного вибору 
на якій перебуває учень і вже після цього проводиться підбір методик 
для діагностування. 

Розроблено програму профорієнтації школярів, яка містить 3 
етапи: 
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 Перший етап – визначення спрямування особистості 
старшокласника. Визначення його вподобань, захоплень, інтересів. На 
цьому етапі використовується анкета з профорієнтації для 
старшокласників, опитувальних професійних схильностей О.Йовайши 
(модифікація Г.В. Резапкіної) та інші методики. Цей етап дозволяє 
визначити чого хоче сам учень, яка професійна сфера йому найбільш 
подобається. 

 Другий етап – визначення придатності учня до обраної 
професії, його здібностей. Для цього використовується тест «Здібності 
учня», опитувальник типу мислення. На цьому етапі визначається чи 
обрана професія відповідає задаткам та можливостям учня. 

 Третій етап – заключний, корекційний. Якщо вибрана 
старшокласником вподобана професія не відповідає його здібностям, 
задаткам для цього проводиться корекційна робота з метою визначення 
сфери професій які максимально підходитимуть учневі. На даному етапі 
використовується уточнюючий тест методика «Профіль» (модифікація 
«Карти інтересів») для перевірки та інші методики які дозволять знайти 
альтернативний варіант професії яка б подобалась учневі та відповдала 
його можливостям. 

Також використовуються методики: «Матриця вибору 
професій», Соціонічний тест по базису Юнга (МВТІ) та методика 
«Мотиви вибору професії», які дозволяють точніше визначити 
схильності учня, його мотиви та придатність до різноманітних видів 
професій (зокрема й екстремальних). 

Таким чином, визначено етапи профорієнтації школярів які 
дозволяють визначити схильності та можливості школярів до певних 
видів професій, в тому числі й екстремальних, які вимагають 
додаткових тестувань в подальшому.  
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РОЗДІЛ 4: «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ 
АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ». 
 
 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ -  ПРОВІДНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ТОВАРИСТВО ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ». 

 

Жигайло Н. І. 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

професор кафедри менеджменту, 
доктор психологічних наук, професор.  

 
Постановка проблеми. Духовний розвиток особистості був 

важливим для людства у всі часи та епохи. У наш час, коли 
інформаційно-енергетичний струм  обрушується  як лавина на людину, 
духовність особистості набуває особливого значення. Адже, поряд з 
великими досягненнями у розвитку суспільства, самої особистості, її 
освіченості все більше помітні проблеми, які безпосередньо пов’язані з 
невідповідністю матеріальних досягнень, технічних можливостей 
людства і тими методами та шляхами, якими вони втілюються у життя, 
з одного боку, і задоволення життям загалом, з іншого. Так, високий 
рівень освіти не завжди дає гарантію того, що особистість у своєму 
житті та діяльності буде керуватись моральними та духовними 
принципами, і таких прикладів можна навести безліч. Справді, без 
духовного відродження та оновлення, повернення духовності у душі 
людей неможливо говорити про відродження нашого суспільства, його 
відповідності нормам цивілізованого існування, законодавчих та 
реальних гарантій прав та свобод особистості, які є пріоритетними у 
всьому цивілізованому світі. 

Духовний розвиток – це довгий і складний шлях до 
вдосконалення. Він пробуджує здібності, возвеличує свідомість до 
нового рівня, рішуче трансформує спрямованість особистості, яка 
починає функціонувати в нових вимірах. 

Молодь, як суб`єкт і об`єкт духовної культури, у своїх інтересах, 
цінностях, орієнтирах, потребах, вчинках відображає рівень духовної 
культури суспільства, в якому вона живе. В той же час пристосування 
до духовної культури розвиває духовні потреби, формує інтелектуальні, 
естетичні інтереси людини, відображує внутрішнє багатство, ступінь 
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духовної зрілості, тобто, той рівень якостей особистості, який прийнято 
називати духовністю. 

Проблемі духовності присвячено чимало досліджень: від 
Платона, Аристотеля, Панфіла Юркевича, Григорія Сковороди до 
наших днів: С.Д. Максименко, І.Д.Пасічник, Г.О.Балл, 
М.Й. Боришевський, В. П. Москалець, М. В. Савчин, В.Ф.Моргун, 
В.М.Жуковський, Р.В.Каламаж, О.В.Матласевич,  А.І. Пашук, 
В.П.Мельник, О.А. Кривопишина, І.С.Захара, Р.І. Сірко, Н.І.Жигайло;  
зарубіжні вчені: Ф. Лерш, К. Г. Юнг, К. Роджерс, Р. Мейо, Дж. Коннорс 
тощо. У всі часи надавали великого значення духовності;  дослідники 
вважали, що поняття "духовність" є похідним від слова "дух, що означає 
рухливе повітря, повівання дихання, носій життя. За вченням науковців, 
духовність - це загально-культурний феномен, який вміщує в собі не 
тільки абстрактно-теоретичні цінності й ідеали, а й вчинки по совісті, 
істини й краси.  

Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. В сучасній 
українській психології дослідження духовності відбувається за такими 
основними напрямками: філософсько-релігієзнавчим, предметом якого є 
духовність як досконалість віри в надприродні сили  
(Г. С. Сковорода, Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, В.О.Сухомлинський, Г. 
П. Ващенко, О.А. Кривопишина); культурологічним, в контексті якого 
духовність постає як спосіб самобудови особи в межах культурного 
світу через самовизначення і самоспрямування особи, що передбачає не 
лише знання, але й почуття, осмислення дійсності, здатність до 
співпереживання (П. Р. Ігнатенко, В. Л. Плужний, М. І. Пірен, В. В. 
Москаленко, В. В. Рибалка); соціально-психологічним, в якому 
духовність розглядається як багатомірний соціально – історичний 
феномен, специфічність виявів якого зумовлена своєрідністю 
всесвітньої історії як поліцентричного утворення (Г. С. Костюк, С. Д. 
Максименко, М. Й. Боришевський, М. В. Савчин, В.Ф.Моргун, В. П. 
Москалець, Г. О. Балл, І.Д.Пасічник, В.М.Жуковський, Р.В.Каламаж, 
О.В.Матласевич, А.І. Пашук, В.П.Мельник, Р.І. Сірко, І.С.Захара, 
Н.І.Жигайло). 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, духовність – це 
складний психічний феномен; вияв внутрішнього світу особистості; 
інформаційно-енергетична структура особистості, насичена символами, 
якими вона володіє. Духовність – це індивідуальна особливість 
особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання і 
соціальної потреби жити й діяти для інших. Під духовним 
становленням особистості ми розуміли надбання духовних 
цінностей, релігійної свідомості та самосвідомості особистості; 
розвиток її духовних пріоритетів; обґрунтування системи цінностей, що 
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мають лягти в основу життя, виступати на передній план усього процесу 
діяльності. Джерелами духовності слугують наука, культура, релігія, 
мистецтво тощо. 

Зважаючи на багатовіковий досвід духовного виховання, на 
зростаючу його значущість в українському суспільстві, Львівським 
обласним відділення Всеукраїнської громадської організації 
«Товариство психологів України» розроблена і опрацьована цілісна 
система формування духовності особистості студентської молоді. 

З метою формування духовності особистості молоді нами 
запропоновано: 

1. Поняття «духовної особистості». 
2. Авторську психологічну структуру духовної особистості. 
3. Авторську модель духовного становлення особистості молоді. 
4. Програму тренінгу розвитку духовності особистості. 
5. Тематичний план спецкурсу  «Психологія формування 

духовності особистості». 
6. Критерії розвитку духовності особистості. 
7. Джерела формування духовності особистості. 

Під феноменом «духовна особистість» розуміємо таку 
особистість, в якій горить іскра Божества; яка в своїх думках і вчинках 
опирається на Закон Божий; яка в своєму житті керується постулатом: 
«Я працюю на Вічність!, а не просто вічно працюю!» Людині для 
польоту потрібне не пір’я, а сила духу! Сильних духом, національно 
свідомих, інтелектуально розвинутих, науково підкованих молодих 
особистостей потребує кожна нація, кожна держава, кожна галузь. 
Тому,  невід’ємною складовою особистості молоді має бути духовність 
—  провідною лінією його діяльності. 

Авторська психологічна структура духовної особистості (рис.1)  

 
Рис.1. Авторська психологічна структура духовної особистості 
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представлена нами у вигляді дерева, основа (коріння) якого базується на 
чинниках саморегуляції, якими є воля, совість і віра; вітки цього дерева 
– це наші пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси, психічні 
стани, психічні властивості, психічна діяльність, спрямованості тощо, а 
верхівка цього дерева прагне до пізнання Бога, тобто до 
самовдосконалення. Авторська модель духовного становлення 
особистості включає в себе інструментальну, потребово-мотиваційну 
та інтеграційну складові (рис.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Авторська модель духовного становлення особистості 
 
Програма тренінгу розвитку духовності особистості та 

тематичний план спецкурсу  «Психологія формування духовності 
особистості» детально представлені у попередніх працях, своїми 
практичними напрацюваннями мають проведення лекцій, наукових 
семінарів, круглих столів, конференцій, прощ, реколекцій тощо. 
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індивідуальності 

 інтелект; 
 творчість ; 
 потреби; 
 мотиви; 
 переконання; 
 ідеали; 
 інтереси; 
 звички; 
 світогляд; 
 власний 

престиж; 
 розвиток себе; 
 духовне 

задоволення 

CКЛАДОВІ  
ДУХОВНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ 
ФАХІВЦЯ 

інструментальна потребово- 
мотиваційна 

інтеграційна 
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Також нами представлено критерії, яким повинна відповідати 
духовна особистість:  моральні: духовна особистість мусить бути 
людиною релігійною; бути  практикуючим християнином; мати 
об’єктивний та суб’єктивний авторитет; любити свою працю і поважати 
свою працю; бути справедливою; мати етично-діловий такт і радість від 
спілкування;  інтелектуальні: високий рівень фахової підготовки;  
точність пам’яті, гнучкість мислення, творчість уяви; темперамент, 
лабільна нервова система (вроджені чинники); сила волі і віра (набуті 
чинники); мовленнєва  культура, риторика; інтуїція; спостережливість; 
фізичні та канонічні: одяг, постава, поведінка; шляхетність, 
одухотворення.   

Джерелами духовної особистості є: книга книг – Святе Письмо; 
Богословіє (як наука про Бога); Свята Літургія – вчителька життя 
(А.Шептицький); Молитва – розвиток    душі; церковне мистецтво; 
християнська філософія (пізнання Бога); природа, культура, мистецтво, 
спорт тощо.  

Утвердження і розквіт нашої держави можливий лише за умови 
професійного та духовного становлення і здійснення кожного 
громадянина, фахівця, професіонала, який має стати вирішальною 
силою, що забезпечить незворотність поступу України до своєї волі, 
слави, економічного та соціального добробуту,  здорової нації, сильної 
держави європейського рівня. 
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У рамках гуманітарно-культурологічної парадигми 
досліджувались різні особистісні аспекти творчості та творчого 
мислення: емоційний, мотиваційний, рефлексивний, ціннісний, 
інтуїтивний та ін. (Д. Б. Богоявленська, К. О. Абульханова, 
А. В. Брушлінський, І. О. Васильєв, Н. І. Непомнящая, О. М. Матюшкін, 
Я. О. Пономарьов, Е. Д. Телєгіна, О. К. Тихомиров та ін.). 

Якщо згадати про зміну парадигм (або про 
мультипарадигмальність як показник продуктивності певного етапу 
науки), то поняття  рефлексії саме лежить у сфері актуальної у цей час 
гуманітарної парадигми (якщо точніше — гуманітарно-культурологічно 
зорієнтованих досліджень). Розвитком останньої і стали дослідження у 
новій науковій галузі психологічного знання — психології рефлексії 
(В. К. Зарецький, Г. І. Катрич, Н. Б. Ковальова, М. І. Найдьонов, 
Є. Р. Новикова, О. В. Растянніков, І. М. Семенов, Є. А. Сіротіна, 
С. Ю. Степанов, Д. М. Ушаков та ін.). Відповідно у рамках кожної з 
парадигм відрізняються трактування самого поняття рефлексії. 

Погляд на особистість як на відкриту динамічну систему, 
здатну до саморозвитку, є особливо важливим для творчої особистості. 
Стверджуючи необхідність «комплексного системного вивчення 
основних параметрів психіки, її прояву у діяльності, у функціонуванні 
особистості», створення «конкретних магістральних проробок», які «у 
синтезованому вигляді дозволять потім узагальнити матеріал, не 
розтікаючись кожного разу по численних розгалуженнях підходів, шкіл 
та інтепретацій», В. О. Моляко одним з таких магістральних «входів» у 
загальну теорію людської поведінки вважає свідомість, причому творчу 
свідомість, оскільки «саме створюючо-перетворювальні функції 
свідомості представляють найбільший інтерес, та й складають її 
головний зміст» [6, с. 211]. 

Психологічні аспекти життєдіяльності і життєтворчості 
розглядаються сучасною психологією у різних напрямках, але в їх 
основі лежить погляд на особистість як відносно сталу систему ставлень 
людини до навколишньої реальності і форм саморегуляції, вивчаються 
закономірності формування і розвитку особистості, процеси її 
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самовизначення, життєвий шлях, стратегії і варіанти життя, 
обстоюється ідея єдності, цілісності життєвого шляху [9; 12].  
«Життєва програма є цілісною моделлю [тут і далі підкреслено нами. 
— О. К.] життєвого шляху, своєрідною матрицею життєвих цілей, 
рішень, настанов людини», — пише Т. М. Титаренко [12]. «Життєву 
программу можна визначити як цілісну структуру, що охоплює основні 
життєві цілі та настанови, які мають стосунок до професійного, 
громадянського самовизначення, культурного зростання, особистого 
життя. Одиницею аналізу життєвої програми є причинно-цільовий 
зв’язок у суб’єктивній картині життєвого шляху. Життєва программа 
передбачає свідоме ставлення до життя, тобто певний рівень довільної 
регуляції поведінки. Вона включає систему життєвих планів, що 
враховують і зовнішні обставини» [12]. 

Таке розуміння особистості цілком вписується в рамки 
системного підходу, який передбачає аналіз психічних процесів тільки 
у системі взаємозв’язку всіх елементів, які набувають нових рис, що 
задаються її цілісністю.Для нас особливо важливо зупинитися на 
понятті внутрішнього світу, що у нашому дослідженні може стати 
одним із ключових, причому — через складну систему 
опосередкувань, пов’язаних з поняттям творчого процесу як однієї з 
форм рефлексії, як установки не на творчий результат, а на творчий 
процес.Отже, внутрішній світ у контексті запропонованих поглядів на 
структуру і динаміку розвитку особистості варто розуміти як одну з 
форм існування світу особистості, що є споконвічно інтенціональною  
і забезпечує активне втілення людини в інші світи через відображення, 
усвідомлення і саморегуляцію існування [4]. Іншими словами, 
внутрішній світ — форма світу у цілому, і тому він являє собою 
структуровану цілісність, відкриту для впливів і змін. Людині 
споконвічно притаманно реагувати і взаємодіяти зі світом лише в 
«екзистенціальному сенсі» — зі системою відносин і смислів, 
створеною іншими людьми і такою, що являє собою світ існування: 
«Внутрішній світ виступає дійсно не простором, а способом буття 
людини» [4, с. 154]. Дійсно, можна згадати тут визначення 
особистості, яке дав Л. С. Виготський у роботі «Історичний сенс 
психологічної кризи»: це те, чим людина стає для самої себе з людини 
у собі через те, якою стає вона для інших. 

Поняття внутрішнього світу (який дуже складно «виміряти», 
«довести») тільки на поверхневий погляд є чимось абстрактно-
невловимим, «ненауковим», непсихологічним. 

У гуманітарно-культурологічній парадигмі рефлексія 
тлумачиться як процес осмислення, переосмислення і перетворення 
суб’єктом змістів свідомості, діяльності, спілкування і форм свого 
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досвіду, як те, що задає зв’язність і свідомість подієвості людського 
життя, породжує дієво-перетворююче ставлення особистості, як 
цілісного «Я» людини, до її власної поведінки, а також до її 
соціокультурного і речовинно-екологічного оточення. Конститутивним 
джерелом цілісності діяльності і спілкування є значеннєва сфера 
особистості, що розвивається у процесі рефлексивного культивування 
людиною власної творчої унікальності [2]. Культивування ж 
здійснюється у вигляді постійної рефлексії особистістю способів 
діючого самовизначення і самопобудови у контексті ідеалів, що 
формуються у культурі, і цінностей. Такого роду рефлексивне 
самопроектування і самоздійснення (пов’язане з екзистенціальним 
звертанням до граничних значень діючого буття і життєдіяльності 
конкретної людини) названо авторами трактування «рефлексивною 
практикою» («рефлепрактикою») [11]. 

На основі аналізу поглядів на проблему різних дослідників 
(М. М. Бахтін, Г. Г. Шпет, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, 
П. О. Флоренський, М. К. Мамардашвілі, О. М. П’ятигорський) 
Ю.С. Степановим зроблено наступні висновки. Людина живе не в 
абстрактному фізичному світі — вона живе у світі людському, а отже, 
сама конструює дійсність, опредметнюючи у ній свою діяльність. Це 
світ властивостей і відношень між предметами, що виникають як 
прояв їх сутності, умовою чого є сукупна діяльність людства у 
речовому (предметному) світі. Отже, людина оточена не речами, а 
подіями, світ для неї — «взаємодія енергій» (П. О. Флоренський). 
Діяльність виступає як одиниця репрезентації життєвого світу. Таким 
чином, реальний об’єкт (об’єкт, а не предмет) психології — це процес 
безперервної взаємодії кожної людини з навколишньою дійсністю, а 
поява у світі кожної окремої людини приводить до все нового 
«значеннєвого перетворення буття». У той же час єдність світу 
неодмінно припускає наявність двох або багатьох точок зору, їх 
співіснування, діалектику «мене» й «іншого» (або «інших») [11]. 

У попередніх дослідженнях нами доведено, що процес 
взаємодії творчої особистості з навколишнім «часо-простором» 
відбувається за фрамою S: у першому — пасивному — періоді (ввігнута 
частина лінії S) формування творчої особистості на тлі визрівання певних 
мозкових структур (вертикальних, горизонтальних, латеральних) 
відбуваються різні впливи на неї певних часо-просторових чинників, і 
таким чином формується своєрідна «часо-просторова матриця» 
майбутнього творця [3].  

Власна часо-просторова матриця під час завершального етапу 
(після 17–18) становлення й остаточного визрівання всіх мозкових 
структур (опукла частина фрами S) вимагає нового втілення — у 
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творчої особистості виникає свого роду «відповідь» на зовнішні впливи 
— бажання створити власний віртуальний простір (простір власне 
самостійної — оригінальної творчості), який спочатку проявляється у 
створенні власного реального простору. Оскільки у період юності 
завершується формування абсолютно всіх мозкових структур і наступає 
період регресії і ревізії попереднього досвіду, то цілком пояснювані 
кризові стани, у яких опиняється юна творча особистість. Під час цієї 
ревізії, що є поверненням не тільки до попереднього досвіду, але й перш 
за все поверненням до первинної часо-просторової матриці, 
відбувається пошук власних засобів творчого самовираження, які б 
відповідали первинній часо-просторовій моделі. У період юності 
відбувається вторинна атракція як друга спроба відновлення власного 
первинного простору. На відміну від першої  вона має вже 
«віртуальний» характер. Первісна (дитинна) часо-просторова матриця є 
своєрідною «формулою» подальшого розгортання «первісного 
фракталу» в низку самоподібних. Причому первісна матриця (і 
прагнення її постійного відновлення, особливо під час кризових 
ситуацій, діє упродовж усього життя) творчої особистості. 

Дослідження сучасних психологів свідчать, що головною 
потребою людини взагалі, сутністю людського способу існування є 
потреба у самовираженні, тому «цінність діяльності для особистості 
пов’язана перед усім з можливістю творчості» [1, с. 52]. Академік 
В. О. Моляко вважає, що творчість має непересічну і незалежну від 
суспільної цінності продукту значущість, оскільки, крім зростання 
особистості творця, вона опосередковано впливає на все суспільство. 
Таким чином, творча самореалізація можлива (бодай потенційна) для 
будь-якої особистості. Вона пов’язана з креативністю і зі «здатністю до 
взаєморозвитку і самоактуалізації» [7]. 

Для з’ясування особливостей творчого самоздійснення 
особистості цілком слушно звернутись до доробку гуманістичної 
психології. Як відомо, А. Маслоу вважав творчість процесом творення 
нового, який вимагає від людини всього, на що вона здатна [5]. Генетично 
притаманна людині потреба духовного особистісного зростання визиває 
до життя естетичну потребу, яка проявляється у зацікавленості людини в 
естетичних цінностях, що, у свою чергу, мають пряме відношення до 
категорії прекрасного. Ця потреба залежить від нахилу людини 
переживати під час зустрічі з прекрасним позитивні емоції [5]. 

В. С. Мухіна підкреслює, що саме у юності набуває нового 
розвитку механізм ідентифікації — обособлення, який загострює 
здатність до вчування в стан інших, переживати емоційно ці стани як 
свої. Саме тому, - указує дослідниця, - юність може бути сенситивною у 
своїх проявах до інших людей, природи, у своєму відношенні до 
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сприйняття і розуміння мистецтва [8]. У період юності, - на думку 
дослідниці, - особистість набуває можливості другого народження. 
В. С. Мухіна зазначає, що у юності особистість самозаглиблено 
розвиває рефлексивні здібності. «Розвинута рефлексія дає змогу для 
тонкого вчування в особистісні враження, потреби, взаємодіючи 
мотиви. Рефлексія виводить молоду людину за межі її внутрішнього 
світу і дозволяє зайняти позицію в цьому світі» [8, с. 425]. 

У процесі творчого  само здійснення актуалізується потреба, 
яку А. Маслоу вважав найбільш людяною і саме з нею пов’язував так 
звані «пікові переживання», котрі виникають під час творчої діяльності, 
споглядання творів мистецтва. Естетичну потребу дослідники визначають 
як інтегрально когнітивно-емоційну здібність, яка є аспектом засвоєння 
особистістю світу у процесі пізнання, спілкування, творчості. Процес 
особистісного зросту супроводжується переживаннями, які творча 
людина намагається відобразити у літературно-художніх образах. У 
цьому випадку народжується естетичне відношення, яке, на думку 
А. А. Мелік-Пашаєва, стає «таким відношенням до світу, коли людина 
сприймає неповторний почуттєвий вигляд предметів та явищ як пряме 
відображення внутрішнього стану» [10, с. 80]. Естетичне переживання — 
це завжди несподіваний досвід поновленого, розширеного 
самовідчування, досвід іншого, великого «Я». 

Таким чином, у процесі рефлексивного культивування 
людиною власної творчої унікальності характерною особливістю 
особистості єстабілізація емоційної сфери, підвищення самоконтролю 
та саморегуляції, глибинної рефлексії; рефлексія актуалізує потребу 
творчого самоздійснення.  
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завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, профессор. 

 
Наукове співтовариство сьогодні вже говорить про панування 

деструктивних ідеологій в соціокультурному просторі. Перші кроки до 
означення цього соціокультурного феномену зробив Л.А. Калінін, який 
дає таке визначення: Деструктивна ідеологія є ідеологія (система теорій, 
поглядів, норм, цінностей і методів розповсюдження їх в суспільстві, 
відображає інтереси певної соціальної групи), що сприяє руйнуванню 
тих суспільних відносин, які об'єктивно необхідні в даних об'єктивних 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

227

умовах розвитку суспільства. Під відносно-деструктивними або 
деструктивними в широкому сенсі можуть розумітися такі ідеології, які 
сприяють руйнуванню існуючих суспільних відносин. Абсолютно-
деструктивними ідеологіями чи деструктивними у вузькому сенсі 
можна вважати ідеології, що сприяють руйнуванню будь-яких 
соціальних зв'язків та інститутів, що виключає саму можливість 
розвитку і функціонування суспільства [2]. 

На нашу думку головна ознака  деструктивних  ідеологій  це 
виправдання, а з ним і легітимізація паразитичних настанов,  розрив 
почуття людської спорідненості, а за цим і права на насильство по 
відношенню  до «інших» і самоствердження за їх рахунок. 

Соціально-психологічні механізми поширення деструктивних 
ідеологій діють як на особистісному так і на соціокультурному рівні. 
Особистість не є цілісною. Вона має сильні і слабкі сторони свого 
внутрішнього світу. Під впливом  національної культури і за  допомогою  
культурних заборон кожен з нас намагається дати раду своїм негараздам 
та недолікам і розвинути свої сильні сторони. Послаблення напруженості 
культурного поля, легітимізація проявів людських слабкостей і дефектів 
за допомогою деструктивних ідеологій  сприяють консолідації слабких 
сторін особистості і дають їм змогу набути домінуючого статусу. В 
людському суспільстві завжди є небезпека збільшення до критичної 
маси таких психологічних слабостей, як страх нести відповідальність за 
своє життя, бажання гарантованого майбутнього, загальна 
інфантильність, а виходячи з цього, є небезпека піддатися спокусі 
обрати на виборах нового диктатора. Будь-яка організація і будь-яке 
суспільство може звиродніти до тоталітаризму. Тоталітаризм – це 
патологія соціального організму. Не існує «вірусу тоталітаризму», 
натомість тоталітарний синдром виникає в наслідок порушення балансу 
здорових сил суспільства. Порушення балансу починається з 
легітимізації ідеології психологічного насильства, впровадження в 
повсякденне життя елементів кримінальної взаємодії.  

На соціокультурному рівні це відбувається за Ж. Бодрийяром.  
Головною  ознакою сучасної епохи на його думку є ситуація, коли не 
потреби є спонукою до виробництва товару, а навпаки – машина 
виробництва і споживання породжує «потреби». В акті споживання 
використовуються не товари, а вся система об’єктів як знакова 
структура. Поза системою обміну і споживання немає ні суб’єкта, ні 
об’єктів. Об’єкт споживання як такий конституюється тим, що потреба 
піддається раціональному узагальненню. Суб’єкт, щоб залишитися 
таким, вимушений конструювати себе як об’єкт, і ця «система керованої 
персоналізації» усвідомлюється споживачем як свобода – свобода 
володіти речами. Ж. Бодрійяр вважає, що бути вільним у спільноті 
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споживання насправді означає лише вільно проектувати бажання на 
вироблені товари і впадати в «заспокійливу регресію в речі». Немає 
індивідуальних бажань і потреб, – є машини виробництва бажань, що 
примушують насолоджуватися, експлуатуючи наші центри насолоди. 
Місце людини в соціальній ієрархії визначається володінням речами 
певного классу [2]. 

Втрачають свою спроможність як принципи традиції, касти, 
природного закону, сакрального і релігії, так і атрибути індустріальної 
революції – ознаки еквівалентності, авангарду, класу, ідеології, праці і 
виробництва. Симулякр у Ж. Бодрійяра «перевершив» історію: він 
створив «маси» (замість класів), і вони зупинили історичний процес. 
«Маси» – мовчазна більшість, чорна дірка, що поглинає соціальне. Вони 
не можуть бути керовані ніякою політичною владою, але маси 
породжують ілюзії влади, ілюзії бути владою; функціонування всіх 
сучасних систем щеплене на тілі цієї смутної істоти мас (там само). 

Твори мистецтва, створені на основі маркетингових 
технологій (Чого побажаєте? Будь-який каприз за ваші гроші! Піпл 
схаває!) можна сміливо відносити до категорії симулякрів. Мусимо 
констатувати, що процес симулякризації поширюється в силовому полі 
культури, тиражує пусті форми до нескінченності і зупиняє все живе. 
Це антиречовина, яка поглинає і знищує все, що зустрічається на її 
шляху. На підтвердження сказаного вище розглянемо спотворення, що 
знижують рівень напруженості етнокультурного поля, і до яких ми вже 
звикли, як до звичайних явищ. 

Застосування психоделічних речовин для штучної зміни 
емоційного стану. Відомо, що людина влаштована так, що їй хочеться 
без особливого напруження почуватися комфортно і поменше зважати 
на докори сумління. Протягом історичного часу розвитку людини 
удосконалювалися не тільки форми прекрасного – більш витонченими 
ставали і форми людського паразитизму. Поступово в масовій 
свідомості закріпилася думка, що переживання піднесених емоційних 
станів не обов’язково має бути пов’язане із справжньою радістю, 
вагомою позитивною життєвою подією – натомість можна спожити 
якусь психотропну речовину і переживати приємні емоційні стани, без 
поважних на те причин, тобто радість можна замінити на задоволення. 

Застосування маніпулятивних технологій спілкування, що має 
на меті спотворення реального соціального статусу. Для того щоб 
опинитися в центрі уваги, не обов’язково напружуватися, здійснювати 
надзвичайний вчинок. Не обов’язково підніматися самому – можна 
принизити когось іншого, а ефект той самий. Міжособистісні 
маніпуляції не виходять із вжитку та моди до сьогодні. 
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Обслуговування людських слабкостей засобами «художньої 
творчості»Розширення норми за рахунок девіантності. На 
етнокультурному рівні вже необов’язково створювати продукт високої 
творчої якості, який закликав би споживача до осмислення проблем 
буття, душевної напруги, катарсису – досить вдатися до декількох 
жартів, адресованих людським інстинктам, особливо тим, що пов’язані з 
нижньою частиною тіла. Розслабити і розслабитися! – це наймодніше 
гасло сучасності. Дійшло до того, що під гаслом залучення до 
культурного продукту люди почали підтримувати свої слабкості, 
фінансуючи яскраве уособлення останніх: психопатів, кривляк, 
співаючих стриптизерок. 

 Так відбуваються затухаючі коливання культури. Від 
пониженого рівня якості запиту до спрощеного творчого продукту – і 
знову до пониження запиту, і знову до більш примітивного продукту. 
Процес симукляризації – шлях до колапсу, повного ступору, абсолютно 
подібний до поширення вірусу в комп’ютерному середовищі. 

Виходом із ситуації, що склалася, можуть стати такі 
кроки:врахування названих умов у процесі соціальної взаємодії; 
поширення інформації про способи маніпулювання людською 
свідомістю, поведінкою та методи протидії цьому впливові; розвиток 
правової бази, що унеможливлювало б зловживання людським 
довір’ям, формування правової самосвідомості громадян; формування 
позитивного ціннісного ставлення до себе. 
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Самостійна науково-пошукова робота аспірантів є 

продовженням їх студентських наукових робіт, коди “здійснюється не 
лише в процесі написання курсових і дипломних робіт, але і в ході 
занять наукового студентського товариства. Студенти беруть участь в 
проведенні досліджень фундаментального і прикладного характеру, в 
конкурсах на кращу інноваційну студентську роботу, розробляють 
інноваційні мультимедійні технології тощо” [1, с.33]. Таким чином, 
наукова діяльність ВНЗ передбачає співпрацю керівників і аспірантів як 
важливої умови її функціонування і розвитку. 

Водночас, сьогоднішні умови роботи вищих навчальних 
закладів України вимагають вдосконалення такої структури 
навчального процесу, яка б забезпечувала розвиток професійного 
пошукового мислення молодих людей, формувала б внутрішні стимули 
до навчання, творчу особистість в цілому.  Саме тому професійно-
творча підготовка фахівця розглядається як цілісний процес його 
особистісного і професійного становлення, який забезпечує умови для 
самореалізації в навчально-пізнавальній і виховній діяльності та 
подальший розвиток особистісних і професійних якостей, які сприяють 
успіху в творчій професійній діяльності, причому, рівень розвитку 
творчого потенціалу майбутнього фахівця позначається не тільки на 
його професійній діяльності, а й самому процесі його життя, 
самореалізації як засобу самоутвердження через самовираження і 
саморозвиток [3, с.382]. 

До структури наукової діяльності входять такі компоненти як 
потреби, мотиви, завдання, дії та операції. Згідно теорії діяльності, 
наукова діяльність містить три мікроструктурні блоки: власне наукова 
діяльність (процес, що відповідає її мотиву); наукова дія, що відповідає 
певній цілі; наукова операція, характер якої відповідає умовам 
здійснення діяльності. Конкретна наукова діяльність (наприклад, 
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наукова діяльність ВНЗ) розглядається як система, що складається з 
низки підсистем,  і, одночасно, як підсистема  ширшого діяльнісного 
утворення (наприклад, діяльності світової наукової спільноти). Наукова 
діяльність є неперервним процесом, який складається з кількох 
послідовних етапів, кожен з яких, своєю чергою, має декілька рівнів. 

Основними завданнями науково-дослідної роботи є такі як [1]: 
активізувати інтерес до науки з метою висвітлення його в наукових 
роботах та розвитку базових компетенцій, написанні на високому 
науково-практичному рівні дипломної роботи; розвивати здатності до 
науково-дослідної діяльності в розробці проектів для підприємств; 
мотивувати розвиток наукового мислення, оволодіння механізмом 
творчого вирішення поставлених завдань, уміння доводити і 
аргументовано відстоювати свою позицію; розширювати ерудицію, 
творчі здібності, вчитися прогнозувати і моделювати, формувати 
здібності до інсайту, до генерації інновацій; створювати умови для 
пізнання нового через популяризацію наукових знань, знайомство з 
відомими ученими, практиками, бізнесменами,  відвідування наукових 
центрів, музеїв тощо, пошук партнерів, зацікавлених в наукових 
розробках інституту; забезпечувати відбір і розвиток талановитої молоді 
для подальшої наукової роботи. 

Одним з важливих видів апробації є участь аспірантів в 
наукових конференціях різного рангу, в круглих столах, в наукових 
дискусіях. Мотивацію, бажання у аспіранта займатися науковою 
роботою формує учений-педагог, який сам оволодів методологією і 
технологією наукового пізнання, стимулює здатність аспірантів до 
самостійного пошуку істини. На сучасному етапі поняття “самостійна 
робота” вченими трактується по-різному, і це гальмує розвиток 
практики. Організація будь-якої роботи, зокрема самостійної, базується 
на категорії “діяльність”. У нашому дослідженні самостійна робота 
розглядається як ефективний вид навчальної діяльності студентів за 
умови вмілого, безпосереднього чи опосередкованого керівництва зі 
сторони викладача. Її результативність виявляється лише в поєднанні з 
іншими видами пізнавальної діяльності. Зокрема, наукова діяльність – 
це діяльність, спрямована за своїм змістом на оволодіння узагальненими 
способами дій у сфері наукових понять, повинна керуватися адекват-
ними мотивами ними можуть бути мотиви здобуття узагальнених спосо-
бів дій, якщо такі мотиви сформувати, то підтримуються, 
наповнюючись новим змістом, ті загальні мотиви діяльності, які 
пов’язані з позицією того, хто навчається, із здійсненням діяльності, що 
має суспільну значущість. 

Ми пропонуємо систему принципів на основі загальних 
підходів до організації самостійної роботи аспірантів. Ця система 
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включає принципи, що пов’язані з особливостями організації 
самостійної роботи: методологічні, що визначають стратегічні напрями 
самостійної роботи; суб’єктні, що стосуються формування якостей 
майбутнього фахівця як суб’єкта самостійної роботи; процесуальні, що 
стосуються технологій навчання; методичні, що стосуються конкретних 
проблем самостійної роботи аспірантів. 

Потреба інтелектуальної діяльності ефективніше реалізується 
у процесі самостійного нагромадження знань. Саме тут слід шукати 
найбільш відповідальну ланку роботи керівника. Необхідно 
враховувати, що аспіранту не завжди вдається мобілізувати себе на 
самостійне оволодіння новими знаннями: не вистачає самодисципліни, 
вміння організовувати свої заняття. Роль і покликання керівника – 
допомогти мобілізувати аспіранта на рівні усвідомленої необхідності 
пошуку нового. Керівник має виступати не стільки як передавач 
наукової інформації, а, перш за все, як організатор навчально-
пізнавальної діяльності аспіранта. 

Виокремлення принципу самокерування означає, що в центр 
уваги навчального процесу ставиться аспірант. Адже однією з причин 
кризи у професійній дидактиці є відсутність живої істоти з її 
проблемами, переживаннями взагалі, з її ставленням до тих навчально-
пізнавальних дій, які її стосуються зокрема. Визнання цього принципу 
означає, що об’єкт навчання стає зацікавленим, активним і 
повноправним учасником професійно-дидактичного процесу, тобто він 
перетворюється в суб’єкта власного навчання.  

Правильна організація самостійної роботи допомагає чітко 
визначити цілі виконуваної роботи, власні цілі, вирішувати проблеми 
швидко та ефективно, навчитися розумно керувати собою та своїм 
часом. Від спеціаліста все більшою мірою вимагається здатність 
спиратися на самого себе, з більшою відповідальністю відноситися до 
себе, своєї кар’єри та потенціалу. Випускник технічного коледжу 
повинен володіти такими якостями, як уміння здійснювати контакти, 
мистецтвом спілкування, здібністю добиватися наміченого, 
компетентністю, організаційними здібностями, аналітичним мисленням. 
Основним правилам реалізації принципу самомотивації є формування 
пізнавальних мотивів та на їх основі мотивів професійних досягнень. 

Таким чином, розвиток професійно важливих якостей полягає 
в оновленні й творчому застосуванні теоретичних знань; формуванні 
самостійності як риси характеру; наближенні навчальної діяльності до 
майбутньої професії. Оптимальне використання усіх видів самостійної 
роботи, знання функцій, дотримання умов її здійснення допоможе 
успішно вирішувати ті завдання, які стоять перед вищою школою, та 
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виховувати творчу особистість, збагатить процес проведення 
самостійної роботи, зробить його цілеспрямованим і дійовим.  

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Делия В. П. Формирование и развитие инновационной 
образовательной среды гуманитарного вуза: [науч. издание] 
/ В. П. Делия. – М.: ООО «ДЕ-ПО» , 2008. – 484 с.    

2. Козловський Ю. М. Моделювання наукової діяльності 
вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: 
[Монографія] / Ю. М. Козловський. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 484 с 

3. Лузік Е. В. Організація наукової діяльності студентів 
вищих навчальних закладів / Е. В. Лузік // Педагогіка і психологія 
професійної освіти: результати досліджень і перспективи : зб. наук. 
праць / [за редакцією І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало]. – К.: НТУ “ХПІ”, 
2003. – С. 380–396.    

4. Новиков Д. А. Модели и механизмы управления научными 
проектами в ВУЗах / Д. А. Новиков, А. Л. Суханов. – М.: Институт 
управления образованием РАО, 2005. – 80 с. 

5. Цюприк А. Дидактичні умови організації самостійної 
роботи студентів на основі особистісно орієнтованого підходу // 
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного 
університету. Серія: Педагогіка: Зб. наук. пр. –Тернопіль: ТДПУ, 2004. 
– Вип. 5. – С. 69-74. 
 
 
УДК 159.922.73:37.015.3   
          

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ. 
 

Михальчук Н.О. 
Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри 
теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики, доктор 

психологічних наук, професор, 
Івашкевич Е.З. 

Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри 
теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики, 

кандидат психологічних наук. 
 

Говорячи про значення вивчення іноземних мов для успішної 
розбудови вільної і незалежної країни, тобто фактично побудови 
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держави з новою соціальною, економічною і політичною структурою, 
ми, безперечно, маємо на увазі, що вивчення будь-якої  мови значною 
мірою сприятиме всебічному розвитку особистості, оскільки створює 
умови для вільного спілкування, відкриває для людини доступ до 
скарбниць людської мудрості і життєвого досвіду, прискорюючи таким 
чином прогрес усього суспільства. Сьогодні Україна потребує 
висококваліфікованих фахівців із знанням двох, трьох або чотирьох 
іноземних мов, професіоналів, здатних абсорбувати все нове і 
прогресивне, готових до генерації і запровадження свіжих і 
оригінальних ідей, а також до вигідної участі у міжнародному 
співробітництві і формуванні нового ставлення до України у Європі та у 
світі. 

Курс на гуманізацію освіти, що здійснюється в нашій країні, 
зумовлює відмову від вузьких прагматичних цілей вивчення іноземної 
мови. В сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як 
відображення культури відповідного народу, а оволодівання іноземною 
мовою – як оволодіння іншомовною культурою та засвоєння світових 
духовних цінностей. 

Тому проблема культурологічно зорієнтованого навчання як 
фактору ефективного оволодіння студентами іноземною мовою є досить 
актуальною на сучасному  етапі розвитку психологічної науки. 

Тому метою нашої статті ми вбачаємо: проаналізувати 
психологічну літератури з даної проблеми та виокремити основні 
чинники ефективності культурологічно зорієнтованого навчання 
студентів іноземною мовою. 

 Завданнями статті є: 
 1.Окреслити шляхи оволодіння студентами іноземною мовою 

як засобом міжкультурного спілкування. 
2.Охарактеризувати культуру як діалогічне спілкування. 
3.Сформулювати психологічні чинники ефективності 

культурологічно зорієнтованого навчання іноземним мовам у вищий 
школі. 

Так, соціальне замовлення сучасної освіти передбачає не 
лише формування у студентів, що вивчають іноземну мову, необхідних 
іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з 
культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю. Це означає 
включення особистості у діалог, який згодом може перерости в Діалог 
культур, націй, народностей, в Діалог Людства. 

Однією з успішних спроб наближення навчального 
процесу до реального життя є так зване “культуроспрямоване 
оволодіння іноземними мовами” (за термінологією Л.П.Смелякової). 
Доцільність цього напряму обґрунтовується тим, що в наші дні 
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відбір навчальних матеріалів все частіше будується не на суто 
лінгвістичному матеріалі, а на культурологічно орієнтованому, 
комунікативному, особистісному підходові. 

Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного 
спілкування неможливо без одночасного вивчення культури даної 
країни. За словами О.Корнилова, “якщо під культурою розуміти все, 
що робить та думає нація, то мова фіксує, як ця нація думає” [4, с. 81]. 

Згідно  Дж. Браун  культура – це є контекст, всередині якого ми 
існуємо, думаємо, відчуваємо та спілкуємося один з одним [6]. Можна 
сказати, що мова, з одного боку,  відображує специфіку мислення 
народу, а, з іншого, за Б.Уорфом, навіть нав’язує людині світогляд та 
обумовлює норми мислення та поведінки особистості тощо [7]. Ось 
чому слід організовувати процес навчання таким чином, аби іноземна 
мова вивчалася як феномен національної культури і, в результаті, – 
забезпечити повноцінне міжкультурне спілкування і взаєморозуміння, 
тобто можливість участі у діалозі культур. Цілком зрозуміло, що ця 
проблема є не лише методичною чи лінгвістичною, а також і 
соціально-психологічною. 

 В рідній мові  здатність до міжкультурного спілкування 
формується у безпосередньому зв’язку із соціальним середовищем під 
час накопичення соціального досвіду.  

 Це підтверджує й теорія культурно-історичного розвитку 
особистості Л.С.Виготського, який одним із перших досліджував 
проблему соціальності психічного розвитку. Пізніше нею займалися 
Б.Г.Ананьєв, Л.І.Анциферова, Є.М.Верещагін, О.О.Леонтьєв, 
С.Л.Рубінштейн та інші. Соціалізація дитини відбувається під впливом 
національної культури із врахуванням діалектики внутрішнього та 
зовнішнього, психічного та соціального, коли зовнішні соціальні умови 
опосередкуються  внутрішніми індивідуальними факторами. Так, 
неможливо зрозуміти становлення особистості окремо від культурної 
спільноти. У самому широкому розумінні культури та її проявів 
(духовного та матеріального), вона виконує цілу низку функцій: 
пізнавальну, інформативну, комунікативну, регулятивну, оцінювальну, 
розмежування та інтеграції людських груп, пристосування до 
оточуючого середовища, соціалізації тощо [5, с. 73–74]. 

Функція соціалізації є синтетичною, яка об’єднує та 
упорядковує всі інші. Процес соціалізації складається із засвоєння 
індивідом певної системи знань, норм та цінностей (тобто культури в її 
різних проявах), яка дозволяє йому діяти у якості повноправного члена 
суспільства. Так, вже давно існувала традиція розуміти творчий 
інтелект людини, якщо говорити мовою Кантора, як “логічну 
множинність” здібностей. В елліністичній, а потім і в середньовічній 
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філософії розглядалися, зокрема, такі пізнавальні здібності, як  
“розсудок” – здібність послідовно вести дедуктивну та індуктивну лінію 
роздумів, “інтуїція” - як здібність внутрішнього синтезу, бачення 
“очами розуму”. В діалогах Миколая Кузанського монологічність та 
контроль за думкою свідомо віддаються в руки розсудку [2]. 

Діалог позитивно впливає на виникнення та розвиток 
контактів між людьми. Г.О.Ковальов вважає, що саме діалог є найвищім 
рівнем організації спілкування, тому що він характеризується 
позитивним особистісним ставленням суб’єктів один до одного, їх 
“відкритим “ зверненням та поведінкою відносно партнерів по 
спілкуванню. 

Безперечним є той факт, що діалогічна взаємодія викладача та 
студента в процесі навчання стимулює внутрішні діалоги в свідомості 
партнерів по спілкуванню, що в свою чергу позитивно впливає на 
психічний та особистісний розвиток студентів. 

Саме діалогічний підхід, зазначає Г.О.Балл, надає особистості 
право мати власну точку зору, власну позицію, до якої викладач 
ставиться з повагою. За таких умов організації навчальної діяльності 
студент може вільніше розвиватися як особистість. 

Монологічна та діалогічна стратегії психології впливу мають 
світоглядну значимість та корелюють з гносеологічними та соціальними 
ідеями. Г.О.Балл та А.Г.Волинець зазначають, що в даних стратегіях 
знаходять свій вияв певні ідеї тлумачення істини, а саме:  

1) авторитарна (в тому числі тоталітарна) ідея;  
2) ліберальна ідея;  
3) гуманістична ідея [1]. 
Керуючись першим підходом, суб’єкт вважає тільки своє 

розуміння ідеї, предмета, дії і т.д. правильним, а думки інших людей – 
хибними. Другий підхід дає право кожному суб’єкту розуміти істину зі 
своєї власної позиції, враховуючи індивідуальні погляди та думки. 
Розуміння істини як діалогу пов’язане з гуманістичною ідеєю, і 
основною є діалогічна стратегія впливів, що передбачає принципову 
рівноправність та взаємозалежність суб’єктів. Це означає, передусім, 
орієнтацію на культуру і діалог, діалог відрефлексований, який, перш за 
все, виступає як механізм функціонування культури. 

Культура – це, передусім, діалогічне спілкування. 
М.М.Бахтін в своїх роботах говорить про діалог народів, націй, 
культур, про їх взаєморозуміння, що засноване на єдності людства і 
культур, які розкриваються на рівні великого часу. Культура може 
тільки тоді входити в діалог, коли з’являються нові питання, що 
формулюються інакше, ніж культура поставила їх самій собі. В цьому 
великому діалозі культура відкриває свої сторони та глибини, невідомі 
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їй самій. Без таких питань, які ідуть із інших культур, як і в 
спілкуванні “Я” та “Іншого”, не може виникнути діалогу та творчого 
розуміння. Якщо відбувається “зустріч” двох культур (за 
М.М.Бахтіним), вони “не зливаються і не змішуються, кожна зберігає 
свою єдність та відкриту цілісність, але вони взаємно збагачуються”. 

В.С.Біблер зазначає, що, наприклад, антична культура 
продовжує жити і в наступні століття, практично кожна культура 
розвивається у логічному та змістовному діалозі з іншими. Стосовно 
української культури, підкреслює Г.В.Згурський, її неможливо 
зрозуміти без античної, візантійської, російської, білоруської, польської, 
литовської, німецької, єврейської, вірменської та інших культур [3]. 

Ми визначили такі види діалогізму, урахування яких 
викладачем іноземної мови у вищій школі сприятиме більш ефективній 
організації діалогічної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності та 
глибокому розумінню майбутніми педагогами літературних творів. 
Такими видами діалогізму постають: 

– субординативний діалогізм наголошує на визнанні 
незаперечної вищості автора твору порівняно зі своїми уявленнями, 
позиціями, думками, поглядами. Так, складовою субординативного 
діалогізму є суб’єктно орієнтований компонент, тобто сприйняття 
певного змісту повідомлення іншої людини, що, на жаль, часто 
призводить до підпорядкування іншій особистості, некритичного 
погодження з її судженнями тощо; 

– координативний діалогізм, який на відміну від 
субординативного орієнтується не так на особистісний аспект, як на 
процесуальність взаємодії в широкому розумінні цього слова. На перше 
місце тут виступає змістовність діалогічних реакцій, їх послідовність, 
взаємозумовленість та взаємодоповнення. Координативний діалогізм 
передбачає суб’єктно-дискурсивний компонент як раціональне 
обґрунтування власної точки зору, що, безперечно, передбачає також 
толерантне ставлення до думок співрозмовника, але обов’язковою 
домінантою, безперечно, є власна гіпотеза, позиція, думка тощо; 

– особистісно-рефлексивний діалогізм передбачає 
урахування особистістю суб’єктності співрозмовника, яким у даному 
разі виступає суб’єкт літературного твору. Даний вид діалогізму є 
найбільш глибоким за змістом з огляду на розуміння партнера у 
спілкуванні. Суб’єктність в даному разі постає детермінантою розвитку 
власного бачення особистістю своєї позиції, що передбачає розвиток 
критичного ставлення учнів до своєї точки зору та думок партнерів по 
діалогу, здатності розуміти та усвідомлювати висловлювання партнерів 
у спілкуванні (зокрема, якщо співрозмовником виступає автор 
літературного твору), обґрунтовувати власні судження, ставити 
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питання, формулювати сумніви, вносити нові ідеї та пропозиції, 
висловлювати нетрадиційні, оригінальні думки, виправляти 
висловлювання інших учасників спілкування, використовуючи 
водночас те, що є в них прийнятним. 

Враховуючи вікові особливості студентів та характеристики 
культурологічно зорієнтованого навчання, ми виділили три основні 
компоненти діяльності майбутніх педагогів з читання літературних 
творів, а саме: 

– когнітивний компонент, що має у своїй структурі: а) 
змістове читання; б) інтерпретативне читання; в) смислове читання; 

– комунікативний компонент, що складається з: а) процесу 
квазіспілкування автора літературного твору і читача із залученням 
власного досвіду останнього; б) орієнтації учня на співтворчість з 
іншими читачами та усвідомлення можливості зворотного зв’язку; в) 
трансформації змісту літературного твору, тобто його трактування, 
тлумачення на основі власного розуміння; 

– суб’єктно-орієнтований компонент, який базується на: а) 
мотивації діяльності читання літературних творів; б) розвитку власного 
бачення особистістю своєї позиції щодо прочитаного літературного 
твору на рівні формування „особистісних смислів”; в) здатності до 
привнесення свого особистісного смислу у трактування тексту; г) 
здатності до сприйняття точки зору іншого суб’єкта спілкування щодо 
прочитаного літературного твору; д) можливості до переведення 
власного розуміння літературного твору в художню структуру, 
наприклад, у вигляді поетичного повідомлення. 

Всі перераховані моменти безпосередньо стосуються освіти, і, 
насамперед, літературної освіти, тому що саме в текстах художньої 
літератури культура представлена в найбільш концентрованому вигляді, 
саме вони допомагають бачити культуру нашої держави – України – в 
глибинному внутрішньому діалозі, у взаємозв’язках з іншими 
культурами світу, усвідомлювати українську культуру як частину 
великої культури світової цивілізації. 

Так, ми передбачаємо, що психологічними чинниками 
ефективності культурологічно зорієнтованого навчання іноземним 
мовам можна вважати: 

1.Створення на заняттях умов для розвитку діалогічної 
комунікації студентів іноземною мовою. 

2.Моделювання мікроситуацій для вільного віднесення 
студентами себе до певної культурної спільноти. 

3.Організація ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
студентів, що значної мірою сприяє їх соціалізації та акультурації. 
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Не викликає сумніву і той факт, що на заняттях з іноземної 
мови неможливо створити повної об’єктивної картини іншомовного 
світу та його культури. Але все ж таки не слід недооцінювати 
можливість змоделювати світ іншомовної культури з тією чи іншою 
мірою повноти та комплексності.  

З соціально-психологічної точки зору особистість людини, яка 
навчається, повинна бути готовою до вторинної акультурації і до 
міжкультурного спілкування та взаєморозуміння. Ця готовність 
виявляється в таких якостях особистості, які є і ціллю підготовки до 
міжкультурного спілкування, і умовою успішності такого спілкування, і 
результатом міжкультурного спілкування, навіть якщо воно спеціально 
організоване на занятті.  

Так, завдяки використанню багатьох компонентів культури, 
щонайбільшого їх залучення до процесу навчання створюється якісно 
нова атмосфера, яка максимально наближена до реальної комунікації та 
найбільшою мірою сприяє ефективності оволодіння студентами 
іноземною мовою. 
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Образ держави як один з найвагоміших компонентів 

політичної свідомості суттєво визначає громадянську позицію 
особистості, вияв якої не обмежується сферою політичної взаємодії. 
Вивчення особистісних характеристик, які сприяють позитивному 
образу держави, необхідне для вибору державними інституціями 
оптимальної стратегії цілеспрямованого соціалізуючого впливу на 
особистість. 

Аналіз існуючих підходів до вивчення уявлень про державу 
[2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14] дозволив визначити образ держави як 
сукупність політичних уявлень особи про державу як суспільно-
політичний інститут (її організаційну структуру, державну владу, 
закони тощо), своє місце як громадянина у державі і взаємодію з 
державою та іншими громадянами. Теоретичною основою дослідження 
стала концепція глибинних конструктів (“Я-анти Я”, “Лад-Безлад”, 
“Сенс-Абсурд”) образу держави Н. Хазратової. [14, 99–140]. Н. 
Хазратова розкрила специфіку глибинних конструктів, які включає 
образ держави, через їхню детермінованість особистісними потребами. 
На думку авторки, “перцептивні характеристики організації фіксуються 
у ході її сприймання залежно від їх значущості в плані задоволення 
означених соціально-психологічних потреб” [15, 5]. Наявна і 
перспективна задоволеність потреб – один з внутрішніх показників 
соціально-психологічної адаптованості особистості поряд з задовільним 
самопочуттям, психофізіологічним та емоційним станом [11, 35]. На 
основі цього було висунуто припущення, що образ держави залежить 
від соціально-психологічної адаптованості особистості. 

В емпіричному дослідженні, проведеному для перевірки 
висунутого припущення було використано методи опитування та 
тестування. З метою вивчення уявлень про державу застосовано 
авторську анкету “Образ держави”. Внутрішні показники соціально-
психологічної адаптованості (Im-адаптованості [10, 77–81]) вивчено з 
допомогою Шкали суб’єктивного благополуччя (автори Дж. 
Мендельсон, А. Перуди-Баду, Ж. Чейче; адаптація М. Соколової) [12] та 
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Методики діагностики рівня соціальної фрустрованості Л. Вассермана 
(модифікація В. Бойко) [1]. Для підтвердження того, що задоволеність 
різними сферами життя і емоційний комфорт – результат не лише дії 
соціального середовища, але й внутрішніх особистісних здатностей 
досліджуваних, використано багаторівневий особистісний опитувальник 
„Адаптивність” О. Маклакова і С.  Чермяніна [7]. В дослідженні взяли 
участь 200 осіб – студенти Львівського національного університету імені 
Івана Франка віком від 16 до 22 років.  

Група досліджуваних 200 осіб – студенти Львівського 
національного університету імені Івана Франка (факультету прикладної 
математики та інформатики, філософського та біологічного 
факультетів і  факультету журналістики). Емпіричний матеріал 
опрацьовано з допомогою методів параметричної і непараметричної 
статистики  (розподіли балів за показниками образу держави суттєво  
відрізнялись від нормального). 

З допомогою кластерного аналізу показників адаптивності, 
спрямованості, соціальної фрустрованості і суб’єктивного благополуччя 
виділено дві підгрупи досліджуваних – студенти з вищим (кластер 1 – 
112 осіб) та нижчим рівнем соціально-психологічної адаптованості 
(кластер 2 – 88 осіб). За усіма вказаними психологічними 
характеристика між двома підгрупами встановлено значущі відмінності 
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
Результати порівняння показників соціально-

психологічної адаптованості студентів двох кластерів за t-критерієм 
Стьюдента (р ≤ 0,01) 

Змінні 
Середні значення t-знач. 

кластер 1 кластер 2 
адаптивність (низька) 52,5 76,9 -14,87 
              нервово-психічна 
нестійкість 30,4 48,5 -14,19 

              комунікативний 
потенціал (низький) 12,8 17,5 -8,83 

              моральна 
нормативність (низька) 9,3 11,0 -3,51 

соціальна фрустрованість 1,3 1,8 -8,31 
суб'єктивне 

неблагополуччя 3,6 6,3 -
17,80 

 
Відповіді студентів з різним рівнем соціально-психологічної 

адаптованості на питання анкети про державу зіставлено за критерієм 
Манна-Уітні. Виявлено, що студенти, які сформували кластер з вищими 



Особистість в екстремальних умовах 
 

242 

показниками соціально-психологічної адаптованості, мають більш 
позитивні уявлення про державу. Вони меншою мірою декларують 
готовність виїхати в якусь із країн Заходу на постійне місце проживання 
(Z = 2,57; p = 0,01). 

Студенти з вищим рівнем соціально-психологічної 
адаптованості (порівняно із тими, у кого нижчі показники суб’єктивних 
ознак адаптованості) більше схиляються до думки, що українська 
держава сприяє розвитку суспільства та її громадян (Z = 2,16; p = 0,03). 
Вони більш схильні вважати, що від них особисто залежить розвиток 
України (Z = 2,73; p = 0,01), та почуватися захищеними, живучи в 
Україні (Z = 3,67; p = 0,0002). 

Натомість студенти з нижчими показниками соціально-
психологічної адаптованості більшою мірою схиляються до думки,  що 
в Україні хаос (Z = 2,27; p = 0,02), і зрозуміти, що відбувається в 
українській державі, неможливо (Z = 2,25; p = 0,02). 

Встановлено обернений зв'язок між адаптаційним 
потенціалом студентів і уявленням про те, що будь-яка держава гальмує 
розвиток суспільства (конструкт „Сенс- Абсурд”) (r = -0,21, p ≤ 0,05). 
Зв’язку між соціальною фрустрованістю, рівнем суб’єктивного 
благополуччя та схильністю вбачати сенс в існуванні держави не 
встановлено. 

Отже, емпірично доведено, що студенти, які більш задоволені 
різними сферами життя та почуваються комфортніше (у зв’язку з своїми 
адаптаційними здатностями), мають позитивніші уявлення про державу, 
ніж їхні менш соціально адаптовані колеги. Це дає підстави 
стверджувати, що для формування позитивного образу держави 
доцільно включати в систему соціалізуючих освітніх впливів заходи, які 
б сприяли розвитку адаптаційного потенціалу молоді (навичок 
емоційної саморегуляції, комунікативних вмінь та вміння критично 
адекватно соціальні регулятори поведінки).  
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ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО 
ЛІКАРЯ:  СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

 
Пайкуш М.А. 

Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького, доцент кафедри біофізики, кандидат педагогічних наук.  

 
Система освіти, вибудувана відповідно ідеалу та нормам 

класичної науки, «функціонує як закрита, що позбавляє її можливості до 
саморозвитку. Така модель освіти вичерпала себе» [7, с.3]. Формування 
сучасної концепції освіти пов’язане з тими значними змінами, які 
відбулися за останні роки в уявленнях про природу, процеси пізнання та 
розвитку людини. Ситуація, що склалася у вітчизняній освіті та 
педагогічній науці, повністю описується термінами синергетики. Вона 
має біфуркаційні (критичні) точки руйнування старих структур і 
виникнення низки можливостей для переходу системи до нової якості. Її 
можливий розвиток може бути поданий дисипативними структурами як 
утвореннями вищої (ніж попередні, що руйнуються) складності; вона 
має властивості нелінійності (багатоваріантність та непередбачуваність 
переходу системи із одного стану в інший); нестійка і суттєво 
нерівноважна, флуктуативна, відкрита для розвитку тощо. 

Основним питанням синергетики є виявлення загальних 
принципів, що керують виникненням структур і знаходженням 
характеристичних функцій, які описують процеси самоорганізації. Існує 
багато підтверджень тому, що “різноманітні явища самоорганізації 
підпорядковуються тим самим принципам, і чисельні розрізнені 
приклади, давно відомі в літературі, потрапляють під узагальнюючі 
поняття синергетики” [8, с.16]. Незважаючи на існування багатьох 
різних дисциплін, виявилася разюча подібність основних понять, що 
належать до утворення просторових, часових та функціональних 
структур. 

Виходячи із визнання принципової невизначеності 
навколишнього світу, синергетика подає себе як інтегральна теорія 
порядку і хаосу, яка вивчає механізми існування виникаючих структур 
та їх розпаду. Вона пропонує «пояснення утворення подібних структур, 
обґрунтовуючи положення, згідно з яким вони є структурами 
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еволюційними, прямує до комплексного знання, до подолання 
міждисциплінарних меж» [5, с.82]. Синергетика є універсальною 
методологічною парадигмою, сформульованою в тих областях 
природничо-наукового знання, де вивчаються складні системи, явища 
самоорганізації та еволюції складних систем, опираючись на принципи 
відкритості, нелінійності, структурної гетерогенності. 

Основні принципи синергетики допускають доволі прості 
пояснення складних явищ та процесів, однак застосування цих 
принципів до будь-якої реальної системи вимагає використання 
складних спеціальних математичних понять (нестабільність, параметри 
порядку, принцип підпорядкування тощо). Доцільно взяти за основу 
класифікацію синергетичних принципів, запропоновану Г.Хакеном: 
нелінійність і нерівноважність системи, її відкритість, здатність до 
самоорганізації, біфуркаційність, а також концепт системної цілісності і 
здатності системи до створення емерджентних утворень. 

На цій основі виділяють основні принципи синергетики: 
системність, нелінійність (біфуркаційність), нестабільність, 
гомеостатичність, ієрархічність, нестійкість, незамкнутість та ін. 

Спроби реалізувати принципи синергетики в освіті 
здійснюються за наступними напрямками: організація освітнього 
процесу як процесу становлення і розвитку суб’єкта освітньої 
діяльності; зміна змісту освіти у відповідності з необхідністю 
формування основних понять  синергетики через знайомство із світом 
складних нелінійних систем, визначення цих понять і перенесення їх у 
інші області знання; подолання меж між предметами навчального 
циклу; спрямування процесу навчання не на збільшення кількості 
інформації, а на побудову та вивчення універсальної моделі розвитку; 
зміна організації освітнього простору як області взаємодії суб’єктів 
освітньої діяльності. 

Перспективи проектування природничо-наукової освіти, 
зокрема майбутніх лікарів, пов’язані з використанням методології 
синергетики, проте не лише через доповнення навчального матеріалу 
про складні системи, що самоорганізуються, та закономірностях їх 
розвитку і використання термінології синергетики для аналізу розвитку 
штучних систем. Мають бути змінені самі принципи проектування 
змісту цієї дисципліни у відповідності з постнекласичним характером 
синергетичної парадигми, під яким розуміється включення пізнаючого 
суб’єкта до змісту отримуваного ним знання. 

У наш час прийнято вважати важливим шляхом 
удосконалення навчально-виховного процесу в медичному ВНЗ 
застосування інтеграції. Вона визнана як головний шлях реформи вищої 
медичної освіти на численних міжнародних конференціях [4, с.15]. 
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Багато важливих відкриттів у сучасній біології було зроблено на 
підставі доброго знання і застосування законів хімії, фізики і 
математики. Ці предмети і мають стати компонентами для розробки 
горизонтальної інтеграції. Нині накопичено чималий досвід 
інтегрування багатьох дисциплін і намічені етапи просування від 
локальної, часткової інтеграції до створення інтегрованого навчального 
плану. Тому важливо, щоб з перших кроків навчання студентам давали 
зрозуміти і відчути практичне значення кожного предмету, який 
вивчається і так чи інакше "працює" на модель спеціаліста. Іноді інтерес 
до предмета, якщо не зрозумілий зміст його для клінічної практики, 
суттєво знижується. Водночас цей інтерес зростає, якщо студенту 
зрозуміло те, що він вивчає в області гістології, біохімії, фармакології – 
дисциплін, віддалених від лікування, але у ході викладання пройнятих 
духом клініки. Повідомлення всякого знання, вироблення навичок на 
будь-якій кафедрі повинні бути розглянуті з позиції майбутньої 
практичної діяльності. 

Специфіка вивчення природничо-наукових дисциплін у 
медичному навчальному закладі полягає “в розвитку клінічного 
мислення в майбутніх спеціалістів-медиків, що започатковується у 
вивченні таких фундаментальних або природничо-наукових дисциплін, 
як нормальна анатомія і фізіологія, патологічна анатомія і фізіологія, 
мікробіологія, медична генетика, фармакологія, латинська мова. В 
основних цілях під час їх вивчення передбачено інтенсивний розвиток 
пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, спостережливості, суджень 
[6, с.8]. Знання з природничо-наукових дисциплін використовуються 
при встановленні діагнозу в хворого відповідно до всього комплексу 
даних про пацієнта, забезпечують правильний вибір методів 
обстеження, лікування. Вони є основою вивчення клінічних дисциплін. 

Виходячи з викладеного вище, ми пропонуємо використання 
у єдності синергетичного та інтегративного підходу до природничо-
наукової підготовки майбутніх лікарів. Розглянемо це положення 
детальніше. 

Перш за все провідну роль відіграє ідея цілеспрямованості та 
мотивації навчання природничих дисциплін у вищих медичних 
навчальних закладах. Її педагогічними передумовами є професійна 
спрямованість та мотивація навчання майбутніх лікарів. Професійна 
спрямованість навчання природничих дисциплін у підготовці лікарів 
реалізує єдність змісту, форм і методів навчання. Вона цілеспрямовано 
орієнтує майбутніх лікарів на постійне використання отриманих знань і 
вмінь для професійних цілей. Професійна спрямованість змісту 
природничої освіти лікарів має мати не епізодичний характер, а 
систематично привчати студентів використовувати фундаментально-



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

247

наукові знання й уміння до розв’язування прикладних задач, що формує 
самостійне перенесення набутих знань, умінь і навичок в умови 
практичної діяльності. Такий підхід реалізує інтегративну функцію 
циклу природничих дисциплін і кореляцію цілей їх вивчення з цілями 
професійної підготовки лікарів. 

Мотивація вивчення природничих дисциплін майбутніми 
лікарями передбачає наявність сукупності мотивів, які спонукають і 
спрямовують пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання на 
формування, удосконалення та розвиток професійних знань і вмінь. 

У процесі професійної підготовки майбутніх лікарів важливо 
виокремити та співвіднести наявність пізнавальної мотивації при 
вивченні природничих дисциплін і забезпечити її перехід у професійну 
мотивацію, яка передбачає ефективне використання природничих знань 
і вмінь під час вивчення спеціальних дисциплін. 

Природничо-наукова освіта майбутніх лікарів має бути 
ефективним інструментом професійної діяльності, забезпечуючи 
відповідність вимогам до сучасних фахівців, оскільки природничо-
науковий цикл дисциплін не тільки охоплює значну частину медичної 
освіти, а й забезпечує студентів потрібними знаннями та навичками їх 
практичного застосування, а також розвиває вміння правильного, 
творчого використання набутих знань в майбутній професійній 
діяльності. 

У порівнянні із традиційним вживанням терміну «система», 
синергетичний понятійний апарат припускає ряд відмінностей у його 
змістовій інтерпретації. Фактор невизначеності є визначальним 
принципом у формуванні системи, відходячи від лінійності строго 
заданих, однозначно детермінованих шляхів розвитку. Система являє 
собою, з точки зору синергетики, органічне взаємозв’язане ціле, яке 
регулюється механізмом самоорганізації. Порівняно із традиціями 
системного підходу, що використовується наукою, в якому система 
являє собою конгломерат взаємопов’язаних компонент, акцент 
синергетичної методології спрямований на самореферентність 
компонент системи, на їх динамичний взаємозв’язок із навколишнім 
середовищем. Основна відмінність синергетичного підходу полягає у 
використанні поняття «самоорганізація», що розкриває сутність 
детермінант порядку і хаосу та їх взаємодії. 

Подолання розрізненості окремих навчальних дисциплін 
шляхом їх інтеграції з врахуванням аспектів самоорганізації є вагомим 
внеском у фундаменталізацію освіти в її сучасному розумінні. На зміну 
пошукам окремих знань у кожній із навчальних дисциплін приходить 
завдання формування цілісної системи  знань фахівця, що формується 
впливом ідей базових наук. Синергетичний підхід дозволяє забезпечити 
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інноваційний підхід до навчання, повноту і високу якість предметних 
знань, професійне становлення та адаптацію майбутнього спеціаліста 
через різні навчальні дисципліни із врахуванням їх міждисциплінарних 
зв’язків. Інтеграція професійних та природничих знань студентів, 
базуючись на загальнопедагогічних закономірностях, має обов’язково 
враховувати не тільки особливості конкретної галузі – медицини, а й тих 
дисциплін, без яких неможлива повноцінна медична професійна освіта. 
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На протязі двох останніх років науково-дослідною 
лабораторією морально-психологічного супроводження службово-
бойової діяльності Національної гвардії України (НГУ) проводиться 
дослідження трансформації іміджу військовослужбовців НГУ у 
визначальні періоди сучасної історії. В цьому дослідженні взяли участь 
понад 500 жителів України. Вибірку було вирівняно за показниками 
статі, віку (юнаки, молодь, зрілий вік), освіти (середня, середньо-
спеціальна, вища), наявності близьких і родичів у правоохоронних 
органах. Більшість вибірки належала до середнього соціального статусу 
та рівня доходу. 

Дослідження проводилось у два етапи: під час подій 
«Євромайдану» (лютий 2014 року) та під час проведення 
антитерористичної операції (АТО) – з червня 2014 по березень 2015 
року. Учасникам дослідження було запропоновано за допомогою 
семантичного диференціалу (модифікація І.В. Воробйової, розроблена 
для дослідження іміджу правоохоронця) оцінити військовослужбовців 
НГУ, як вони їх сприймали «до подій», «під час подій» та скласти опис 
ідеального військовослужбовця. Отримані результати було піддано 
процедурі кластерного аналізу для виділення типів оцінювання за 
кожним напрямком. До отриманих таким чином груп даних було 
застосовано дисперсійний і факторний аналізи. 

Дослідження не проводилось на території проведення АТО, 
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тому отримані типи іміджу не відбивають ставлення цієї частини 
населення України. 

Порівняння результатів зазначених двох етапів дослідження 
показало, що відсоток осіб, які в цілому негативно оцінюють імідж 
військовослужбовців НГУ з часів «Євромайдану» до активних дій на 
сході країни скоротився, але середні оцінки рис військовослужбовців 
стали менш позитивними і більш диференційованими. Негативні оцінки 
сягнули крайніх позначок. Крім того, в період проведення АТО описи 
ідеального військовослужбовця втратили однорідність, чого не 
спостерігалось в оцінках періоду «Євромайдану». Ці зміни, насамперед, 
свідчать про те, що оцінювання військовослужбовців стало менш 
абстрактним. На сьогодні жителі України здатні диференціювати 
військовослужбовців НГУ поміж представників інших правоохоронних 
формувань, є більш вимогливими до них, не байдужі до питань 
розвитку і реформування НГУ, визначають її місце у формуванні нового 
громадянського суспільства. 

Отримані результати показали, що визначальні зміни у 
суспільстві є тією призмою, яка впливає не лише на актуальне 
оцінювання військовослужбовців НГУ і формування їх ідеалу, але й 
впливають на їх ретроспективні оцінки. Так, якщо у період 
«Євромайдану» позитивний тип іміджу, що описує військовослужбовця 
«до Євромайдану» був позначений нами, як «неупереджений 
професіонал», то у період АТО, опис військовослужбовця «до АТО» був 
позначений, як «комунікативно-компетентний». 

Тип іміджу «неупереджений професіонал» описує 
військовослужбовця, який у своїй діяльності керується соціальними 
нормами, завжди поінформований щодо поточної ситуації, в тому числі 
і соціальної, здатний враховувати її при організації своєї професійної 
активності, принциповий та охайний, слідкує за тим, яке враження 
чинить на оточуючих. В типі іміджу, позначеному, як «комунікативно-
компетентний» акцент зміщено з поінформованості на продуктивність. 
Так, в «комунікативно-компетентному» типі військовослужбовець 
описується продуктивним, наполегливим, працьовитим, принциповим 
та неупередженим. Назва типу підкреслює, що його діяльність носить 
«мирний» характер, що цілі діяльності досягаються засобами 
спілкування, а не фізичного впливу. Як бачимо, ретроспективна оцінка 
виявилась похідною від поточної ситуації. «Євромайдан» актуалізував 
увагу до таких якостей, як поінформованість, здатність здійснити вірний 
свідомий вибір, а АТО показала, що військовослужбовця потрібно 
оцінювати за результатами його діяльності. 

Негативна оцінка військовослужбовця зберігається при будь-
яких соціальних ситуаціях, якщо він демонструє виражену 
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егоцентричність (протилежність соціальної спрямованості), 
«зосередженість на вирішенні власних проблем». Негативні типи іміджу 
до подій були позначені нами, як «вимушений корупціонер» 
(ретроспективна оцінка періоду «Євромайдану») та «зверхній» 
(ретроспективна оцінка періоду АТО). Відзначимо, що з часів 
«Євромайдану» до АТО значно зменшується відсоток осіб, які вдаються 
до негативного оцінювання військовослужбовців – з 47,57% до 20,49%, 
але критика стає більш жорсткою. 

Так, якщо до «Євромайдану» українці намагалися певним 
чином пояснити, а можливо і дещо виправдати негативні риси 
військовослужбовця, описуючи його, як «вимушеного корупціонера», як 
людину, яку такою зробила «система», яка вимушена рахуватися з 
обставинами, професійними вимогами, немає можливості відстояти свої 
погляди. То ретроспективний погляд на негативні риси 
військовослужбовця у період АТО дещо інший. Військовослужбовців 
описують як таких, що не прагнуть використовувати свій інтелектуальний 
потенціал, бояться «вийти із зони комфорту», перекладають 
відповідальність на зовні (мають екстернальний локус контролю), 
використовують норми (моралі, устав) для самовиправдання. Зверхнім 
ставленням до оточення ці військовослужбовці захищаються від 
критичних оцінок їх моральних і ділових якостей. У свідомості населення 
АТО зробила військовослужбовців більш самостійними, тому, як бачимо, 
у цей період риторика виправдання військовослужбовців відходить на 
другий план; українці стають більш вимогливими до результатів їх 
діяльності (бездіяльності). 

Позитивні оцінки надані цивільним населенням 
військовослужбовцям дозволили говорити про такі типи іміджу, як 
«відданий справі» (під час «Євромайдану») і «рішучий» (під час 
проведення АТО). Під час «Євромайдану» у свідомості пересічного 
українця важливими характеристиками військовослужбовця стали 
здатність орієнтуватися у потоці суперечливої інформації, відкритість 
новому досвіду, здатність корегувати плани дій відповідно до змін 
ситуації, проявляти емоційну стійкість і використовувати неконфліктні 
способи вирішення суперечностей – риси, що характеризують 
життєстійкість військовослужбовця. Під час проведення АТО 
військовослужбовця описують, як впевнену в своїх силах, незалежну, 
емоційно стійку, принципову та безкорисливу людину, якій, не потрібно 
доводити власну правоту і шляхетність, як людину «без страху та 
докору». Так, на думку пересічних українців, військовослужбовець під 
час «Євромайдану» «не мав права на помилковий вибір», під час АТО – 
йому не потрібно доводити свою правоту, від нього очікують сміливих і 
шляхетних вчинків. 
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Негативні оцінки військовослужбовців у періоди визначних 
подій в країні рисують образи «безпорадного» та «професійно 
непридатного» військовослужбовця. Зазначимо, що за час від 
«Євромайдану» до АТО втричі знизився відсоток осіб, які надають 
негативні оцінки військовослужбовцям (з 21,95% до 7,32%) та 
змінилися акценти у цих оцінках. Якщо під час «Євромайдану» 
негативно оцінювалась особа, яка зосереджена на власних інтересах, є 
імпульсивною і бездумною, тобто нездатною самостійно приймати 
рішення, то під час АТО негативні оцінки рисують нам образ пасивної, 
слабкодухої, байдужої особи, яка використовує свій інтелект для 
резонерства, безплідного мудрування задля самовиправдання – тобто 
особи, яка нездатна до професійної самореалізації. 

«Євромайдан» і АТО змінили погляди українців і на ідеал 
військовослужбовця НГУ. Так, тип іміджу «свідомий моральний 
еталон» – ідеал періоду «Євромайдану» – описує військовослужбовця, 
який здатний ініціювати власну цілеспрямовану активність, 
педантично дотримується норм (професійної діяльності і соціальної 
взаємодії), сміливий, дисциплінований, відкритий (доступний) для 
взаємодії (діалогу). 

Тип іміджу, позначений, як «справедливий» – ідеал періоду 
АТО – описує військовослужбовця, який здатного до співчуття, такого, 
що бореться за справедливість, самостійного, відповідального за свої 
дії, витриманого (не піддається негативним переживанням) – це вже 
образ не абстрактного морального еталону, а образ воїна-захисника. 

Зазначимо, що за час проведення АТО серед українців 
виділилась група (6,56% від досліджуваної вибірки), яка наділяє 
військовослужбовців функцією реформування суспільства, описаний 
ними тип військовослужбовця було позначено, як «пасіонарний». На 
думку цієї частини населення військовослужбовці НГУ є тією силою, 
яка здатна створювати нові норми суспільних відносин, нове 
громадянське суспільство. Згідно їх описів військовослужбовці 
живуть бідами українців, не відступають від принципів, доводять усі 
справи до кінця (не визнають «напіврішень», компромісів), не 
піддаються впливам (пропаганді, агітаціям), переконливі та 
великодушні (не прагнуть відплати). 

Проведене нами дослідження показало, що образ 
військовослужбовця НГУ у свідомості пересічного українця постійно 
корегується, насамперед, в залежності від загальної соціальної ситуації; 
досвіду конкретної взаємодії; ролі НГУ, яку вона виконує у суспільстві 
(її місії); конкретних функцій і способів їх реалізації 
військовослужбовцями; корисності та результативності їх дій; наявності 
інформації щодо соціально значущих вчинків, здійснених 
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військовослужбовцями та оцінки (позитивної / негативної) джерела цієї 
інформації тощо. 
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Сім’я і родина як один із головних чинників суспільного буття 
є предметом вивчення багатьох наук, а для дослідження цих феноменів 
використовуються найрізноманітніші підходи, методи й методики. 
Щодо нинішньої ситуації в більшості українських родин, то вона доволі 
тривожна і її визначають навіть як кризову. Сучасні  дослідники 
підкреслюють, що ця криза зумовлена цілим рядом причин, які 
накопичувалися протягом тривалого часу. Вона «виявляється у 
кількісних (зменшення показників народжуваності дітей, значна 
кількість розлучень, проблемних сімей) та якісних показниках 
(трансформація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення виховної 
функції сім’ї, психологічні проблеми членів сім’ї» (8).    Ми поглянемо 
на цю  проблему з християнської точки зору і особливо опремося на 
думки  духовного Батька українського народу, нашого Мойсея, Велетня 
Святоюрської Гори, як його називали ще за життя, Митрополита Андрея 
Шептицького.  

Відразу зазначимо, що ті проблеми, які переживає сучасна 
українська сім’я, можна було б подолати, використавши ідеї, поради та 
настанови нашого духовного Любомудра й наставника. Але для цього 
маємо певні перепони і, зокрема, найголовніша й найнебезпечніша з них 
- перервана традиція виховання в українській родині на засадах 
християнської віри. Цю традицію дуже важко відновити – потрібні час, 
наполеглива жертовна праця  з відновлення віри, вияснення засад, на 
яких базується український виховний ідеал, вміння протистояти чужим, 
не характерним для українців, впливам із Заходу, виховання молоді в 
дусі патріотизму та любові до своєї Хати-Батьківщини. 

Важливо підкреслити, що сам Митрополит мав у своїй сім’ї  
ідеальний зразок того, якою повинна бути християнська родина, бо він 
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виростав в атмосфері любові до Господа, взаємної поваги й любові один 
до одного батьків, мав прищеплені всі ті цінності, які потрібні кожній 
людині, аби кермувати з Господньою допомогою своїм кораблем у 
бурхливому «житейському морі». Про це можемо почерпнути багато 
корисного в спогадах його матері Софії  Шептицької-Фредро (7). 

Треба сказати, що українські вчені здавен-давна вивчали 
феномен родини і його значення для кожного українця. Важливі думки 
(а навіть і  наукові концепції) знайдемо в працях Миколи Костомарова, 
Юрія Липи, Миколи Шлемкевича, Дмитра Чижевського, Якима Яреми,  
Івана Мірчука, Григорія Ващенка та інших. Усі вони надають 
величезного значення вихованню в сім’ї, яка закладає фундамент  саме 
християнського виховання дитини. 

Нині проблеми сім’ї та  виховання в родині порушуються 
також дуже часто. Наприклад, в одній із праць Омеляна Вишневського 
читаємо: «Сім’я – найстійкіший елемент людського суспільства. Вона 
розвивається в просторі (рід) і в часі (родовід), а тому об’єднує в собі 
покоління минулі, сучасні й майбутні… Кожна людина бере свій 
початок від сім’ї». (1, с.308) 

Назвемо кілька творів  Андрея Шептицького, які 
безпосередньо стосуються родини та її значення для християнина: 
«Перше слово пастиря» (Пастирський лист до вірних Станіславівської 
єпархії, даний у дні св. Пророка Іллі, 1899), «Християнська родина» 
(Пастирський лист до духовенства і вірних Станіславівської єпархії», 
видрукуваний 1900 року, «Як будувати Рідну Хату?» (Декрет 
Львівського Архиєпального Собору 1942 року до духовенства під 
заголовком «Ідеалом нашого національного життя…» (грудень 1941 р.) 
та інші. Всі вони торкаються різних аспектів життя християнської 
родини, але в кожному з них провідна думка така: Церква і віра для 
українця – єдиний, найбільш важливий  захист у «житейському морі», 
вона – найбільше добро, що його можуть батьки дати дітям. Так, у 
«Першому слові пастиря» читаємо: «Коли б ви навіть і не мали що 
лишити своїм дітям, - то як тільки подали їм справжню побожність, як 
тільки навчили чесної праці та правости, як тільки встерегли їх від 
неморальности, то лишається їм у спадщині найбільше добро, яке тільки 
можете їм дати» (4, с.14).  

Наступний аспект полягає в тому, що кожна людина відчуває 
себе захищеною в добре упорядкованому суспільстві, а оскільки 
«основою цілого суспільного ладу» є «родинний порядок», то, 
безперечно, від порядку в родині залежить стан цілого суспільства. 
Висновок Митрополита в цьому випадку дуже зрозумілий: «Родина – 
підстава всякого ладу» (5, с.31).» Даремним було б зусилля хотіти 
запевнити народові добробут, силу й щастя, а не подбати перш усього про 
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те, що є першою умовиною щастя й сили кожного зокрема, - кожного 
організму, з якого складається загальний суспільний організм» (5, с.31).  
Ця остання думка надзвичайно важлива для сьогоднішнього українського 
суспільства, зважаючи на кризу сім ї, про яку було сказано вище.  

Як мудрий стратег Митрополит думав про майбутнє 
українського народу і часто підкреслював, що родина, сім’я – це міцна 
основа  «нашої майбутности» (5, с.32). Символічно, що цей 
Пастирський лист надійшов до вірних нашої Церкви якраз на початку 
ХХ століття, бо був надрукований у 1900 році – він окреслював 
майбутнє українців і вселяв у них надію на прийдешнє. На глибоке 
переконання Митрополита, невсипуща праця над добробутом, міцністю 
та  єдністю української родини приведе неминуче до того, що «дерево 
суспільної сили та суспільного щастя закоріниться глибоко у серці 
народу. А корінь його набере такої тривкости. Що дерево це не зможуть 
уже звалити й не знати які бурі і не знати які перевороти» (5, с.32). 

Величезного значення в християнській родині Митрополит 
надає стосункам подружжя, проблемі виховання дітей. Він, зокрема, 
підкреслює: «Щастя і нещастя дитини залежить від виховання» (5, с.40) 
«Скільки гіркости, скільки невдоволення, скільки нещасної долі на 
цілісіньке життя приносить дитині недбала мати, недобрий батько - 
нехристиянська родина!» (5, с.40).  

У Декреті «Як будувати Рідну Хату?» Андрей Шептицький 
згадує про родину також, бо вона разом із громадою є «протоплазмами, 
первісними клітинами, з яких складається людське суспільство» (6, с.5.) 
Правда, «доки із дитини виросте громадянин, свідомий усіх своїх 
обов’язків перед Богом, родиною, ближніми і Батьківщиною, доки з 
дитини зробиться повнолітній, повноправний і свідомий чи мудрий 
громадянин, треба безмірної праці. Скільки ж її треба, щоб виховати 
ціле суспільство, увесь народ ?!» (6, с.30). 

Не можна оминути увагою і такий потужний інструмент 
духовного виховання дитини в родині, як молитва. Саме вона повинна б 
узабезпечити кожного члена сім ї в майбутньому, бути провідною 
зорею, маяком життя людини, без якого вона може збитися на манівці, 
потужним оберегом у складних  життєвих перипетіях. «Спільні молитви 
– це найкращий спосіб освячувати хату й життя християн» («Життя – це 
мистецтво», с.106), - голосить Митрополит. 

Отже, можна з певністю сказати, що праці Митрополита 
Андрея, його пастирські листи й послання  навіть тепер, коли минуло 
так багато часу від їх створення, можуть бути ясним, чітким 
дороговказом, як будувати сімейні стосунки і виховний процес у родині, 
щоб людина, вийшовши з неї в самостійне життя, могла сміливо, без 
страху й безпечно торувати свою путь у ньому. 
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ПЕРІОД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ЯК МАНІПУЛЯТОРНИЙ 

ПРОЦЕС СВІДОМІСТЮ. 
 

Рак О. Ю. 
 Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент. 

 
Сьогодні в світі в цілому ведеться інформаційна війна, яка має 

психологічний та екстремальний характер, включаючи в себе політичну 
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основу, і виступає в ролі маніпулятора свідомістю соціума, що таким 
чином як трансформує, так і модифікує мозок людини. Війна 
«психологічна» тотожна до поняття «інформаційна», є різновидом 
комунікаційно-сугестивного процесу, оскільки ці два терміни 
впливають через слово, розвиваючи у суспільстві – розгубленість, 
тривожність, переляк, страх, непевність та паніку [1], а відповідно 
частково загрожують безпеці життєдіяльності людини.  

Проблемою впливу інформаційної війни на соціум займалися 
такі відомі науковці, як: М.Маклюен, Дж. Фуллер, Е. Захаріас, Дж. 
Браун, Ф. Тейлор, Д. Карнеги, П. Лайнбарджер, Г. Почепцов та інші. 
Проте сугестивно- психологічним впливом нині займаються такі вчені, 
як: В. М. Петрик,  М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, В. В. 
Остроухов та ін. 

Вплив інформації на суспільство ще з давніх-давен 
розглядалося з точки зору філософії, згодом психології, але сьогодні це 
новий підхід – аналітико-наукові теорії та розробки, стратегічні 
завдання маневрування, управління, психокорегування свідомості та 
мислення людини. Як відомо, інформація має життєво енергетичну 
силу, яка має розвиток створення, обробки, передачі, управління та 
психологічну дію чи взаємодію на реципієнта [11].  

Словесно-комунікаційна зброя мала і буде мати завжди 
сильну психологічну інтроформаційну [10] можливість впливати на 
психіку соціуму. Існує закон України «Про психологічний захист 
населення» [3], який регулює негативний вплив на психологічне та 
фізичне здоров’я соціуму і таким чином створює гармонійно-
психологічний спокій. Сьогодні, інформаційна безпека держави 
протидіє інформаційній війні і захищає громадянина та суспільство в 
цілому, але це не зовсім легкий і швидкий процес. Відповідно до цього 
ж Закону повинні працювати і діяти канали мас-медіа, що мають 
особливий вплив на суспільство. В соціальному середовищі інформація 
має декілька видів психологічного впливу: психогенний, 
нейролінгвістичний, психоаналітичний (психокорекційний) та 
психотропний [1], що діють (у кодованій чи відкритій формах) на мозок, 
свідомість та підсвідомість, поведінку людини незалежно від її волі та 
бажання. Ця видова класифікація має скриту форму впливу і людина 
про це може не знати. 

В інформаційному середовищі найчастіше використовується 
сугестивний вплив, що вважається «прямим вторгненням у психічне 
життя людей» [10;12], а це дозволяє легко маніпулювати людиною і 
управляти її поведінкою та психікою. 

У вирі теперішніх подій війни українці перебувають в 
постійній психологічній напрузі за політичну, економічну, соціальну 
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нестабільність і чекають на державну безпеку. Адже, в Україні, на 
сучасний стан, панує політичний і суспільно-політичний хаос, який 
трансформує і деформує загальну ситуацію держави та вводить у 
дезінформацію сусідні держави. Ці події певною мірою призводять до 
формувальної деструкції інтелектуальності, елітності, професійності, 
освіченості та громадського розвитку. 

Корупція як політична сила та інтроформаційна взаємодія 
інформаційної війни теж стала різновидом психологічного впливу та 
атаки на життя соціума, оскільки вона породжує – суспільно-політичний 
хаос, непорядність, несправедливість, незаконність, непрофесійність, 
злочинність, жорстокість, слаборозвинуте громадянське суспільство та 
занепад етики і моралі. А це призводить повстання суспільства та 
асертивна недовіра до влади в умовах соціального занепаду. 

Політичні події, які нині відбуваються, призводять до 
виникнення стресових ситуацій у людей, які не можуть пасивно 
переглядати, слухати жахливі речі у вирі потоку медіаінформації (що, в 
свою чергу, «смакують» негативною подачею повідомлення не 
враховуючи змістовно-психологічних чинників людини), оскільки це 
викликає емоційне переживання, навіть психологічне захворювання. 

Суспільству важко боротися з маніпулятивними 
технологічними процесами впливу зі сторони суб’єкта-маніпулятора, 
оскільки пасивно виконує настанови, в жодному разі не 
перешкоджаючи впливам. Сьогодні, інформація не несе 
відповідальності за психологічну стійкість, інтелектуальний розвиток 
[8;9] суспільства в цілому, а тому за своєю сутністю (змістовністю), 
впливовістю має насильницький характер заборонених аспектів 
інтроформаційних методів: яскраві кольори, подразливі звуки та слова, 
неетичні жести та міміка тощо. Таким чином, проводиться «сліпа» 
інформаційна війна, яку легко психологічно відчути, але важко 
побачити, зрозуміти (усвідомити) і проаналізувати. 

Інформаційна війна несе морально-психологічно-фізичну 
небезпеку для суспільства, оскільки її робота полягає в трансформації та 
формуванні свідомості (підсвідомості) та мислення; викликає 
переживання та стреси, маніпулюючи і управляючи через примус, 
замовчування та перекручення фактів; проводиться інформаційне 
насильство через незаконні дії, недостовірні, неправдиві, спотворені та 
деструктивні (зруйновані) повідомлення. 

За період інформаційної війни практично позитивних новин 
немає, а це негативно впливає на навколишнє середовище, розвиток, 
безпеку, гармонію, спокій тощо. Для того, щоб навчитися загартовувати 
людську психіку, варто отримувати інформацію включаючи розумовий 
фільтр від негативу, аналізувати та обробляти повідомлення; 
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психологічно сприймати так, щоб існували здорові емоції, 
інтелектуальне бачення, позитивний настрій та стратегія мислення і, на 
випадок психологічної атаки, зуміти витримувати психологічно [6]. У 
праці Є. Доценка «Психологія маніпуляції» автор тлумачить захист 
людини таким чином: «психологічний захист – це вживання суб’єктом 
психологічних засобів усунення або послаблення збитку, що завдає 
йому інший суб’єкт» [2]. Інформація повинна нести предметну 
змістовність, цілісність, константність, усвідомленість та вибірковість і, 
зокрема, уникати заангажованої психологічної травмованості.  

Інформаційна безпека держави протидіє інформаційній війні і 
захищає громадянина, суспільство в цілому.  Завданням, на сьогодні, 
постає створити усі умови державної психологічної безпеки для 
суспільства, щоб відновити спокій та розвиток людського розумового 
прогресу. 

Людина в світі складних явищ інформаційного потоку та 
інформаційної війни повинна вміти боротися і захищатися від 
несвідомої та негативної інформаційної плинності. Необхідно 
використовувати певні морально-захисні механізми, що допоможуть 
навчитися фільтрувати, відхиляти, раціоналізувати, аналізувати, 
заперечувати, інтелектуалізувати, ізолювати й заміщати повідомлення 
негативного характеру вибудовуючи для організму психологічну 
загартованість. Для того, щоб психологічно не травмуватися від 
інформаційної атаки, насамперед важливо багато інтелектуально 
працювати над собою, читати, слухати й переглядати цікаво-
пізнавальних програм (наприклад, морально-естетичні фільми, музика, 
література тощо).  

Медіаінформаційна діяльність повинна працювати на потреби 
громадян, враховуючи психологічну готовність соціуму, забезпечуючи 
в повідомленні – прозорість, відкритість, достовірність та легітимність 
фактів, створюючи стан національної безпеки держави у період 
проведення інформаційної війни. 
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РОЗВИТОК УМІНЬ РЕГУЛЯЦІЇ МОТОРНИХ ДІЙ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПОРІВНЕВО СТРУКТУРОВАНИХ СМИСЛОВИХ 

ЗАВДАНЬ 
 

Жиляк Н.В. 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

кафедра загальної та практичної психології, старший викладач, 
кандидат психологічних наук.  

 
Дослідження структури діяльності дозволили науковцям 

констатувати, що смисл утворюється в результаті відображення 
суб’єктом відношень, що існують між ним і тим, на що його дії 
спрямовані як на свою безпосередню мету. Саме відношення мотиву до 
мети породжує особистісний смисл, причому смислоутворювальна 
функція в цьому відношенні належить мотиву (О.Леонтьєв). Водночас, в 
самій психомоторній дії системоутворювальним для неї є смислове 
завдання. Проте досліджень ролі смислових завдань у керуванні 
психомоторикою практично немає, вони розглядаються принагідно у 
контексті інших проблем. 

Сучасні вимоги до вивчення смислових завдань дій поступово 
визначились у дослідженнях, проведених такими психологами, як 
В.Клименко, С.Лазуренко, Г.Ложкін, О.Малхазов, А.Шинкарюк та 
іншими. З одного боку, смислова сторона образу рухів базується на 
логічній схемі моторної дії, і на цьому ґрунті розгортаються 
найголовніші психічні процеси з реалізації наміру. А з другого, 
зовнішні прояви психомоторики містять в собі мотив дії. Зароджуючись 
в діяльності, смисл стає однією зі структурних складових свідомості, а, 
виявляючись через значення, змінює діяльність (В.Клименко). 

Дослідженнями співвідношення смислової структури дії та її 
моторного складу в різних умовах займались А.Валлон, В.Давидов, 
Н.Горддєєва, В.Зінченко, Є.Ільїн, В.Озеров, К.Платонов, Н.Розе, 
Є.Сурков та інші. 

Однак, проблема регуляції моторних дій за допомогою 
смислових завдань ще не була предметом окремого наукового 
психологічного дослідження і належно не висвітлена у науковій 
літературі. 

Нами розкриті особливості розробки і застосування 
порівнево структурованої програми регуляції моторних дій студентів 
вищих навчальних закладів та застосування у процесі фізичного 
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виховання порівнево структурованих фізичних вправ у 
формувальному експерименті. 

Інноваційна порівнево структурована програма розвитку умінь 
регуляції моторних дій застосовує усі п’ять класів смислових завдань, 
що діють на всіх рівнях побудови рухів. Кожен клас смислових завдань 
покращує координацію рухів на одному з рівнів, а разом вони є 
своєрідною «школою» координації рухів, налаштування цілісної 
психомоторики суб’єкта. 

Для перевірки ефективності запропонованої програми розвитку 
умінь регуляції моторних дій порівнево структурованими смисловими 
завданнями були створені дві групи досліджуваних (по 34 студента). У 
першій експериментальній групі впродовж 20 тижнів розвивальних 
занять застосовувались порівнево структуровані фізичні вправи. У 
другій контрольній групі упродовж того ж часу застосовувались 
порівнево неструктуровані смислові завдання фізичних вправ. 
Показники динаміки розвитку психомоторних можливостей студентів 
експериментальної та контрольної груп представлені у табл. 1.  

Зіставлення результатів експериментальної і контрольної груп у 
застосованому нами плані з попереднім і підсумковим тестуванням 
дозволило здійснити чіткий контроль за внутрішньою валідністю 
експерименту. Водночас, ми враховували необхідність того, щоб зміст 
тестових та експериментальних завдань був різним, принаймні за 
кінематичними і динамічними характеристиками виконуваних рухів. 

Методичні прийоми, що застосовувались для отримання 
емпіричних результатів, дозволили вимірювати змінні розвитку умінь 
регуляції моторних дій на різних рівнях побудови рухів, які задані в 
експерименті саме різними смисловими завданнями. 

Виявилось, що застосування порівнево структурованих 
смислових завдань щодо фізичних вправ надає можливість студентам 
вищих навчальних закладів отримати досвід регуляції різних дій, для 
яких провідними є всі рівні побудови рухів. Налаштувати на ефективну 
роботу всі рівні центральної нервової системи. 

За 20 тижнів статистично достовірно покращилися показники 
координації дій (утримування рівноваги), для яких провідними є 
рубро-спинальний рівень побудови рухів (p<0,05), дій (точність 
відтворення ходьби), для яких провідним є таламо-палідарний рівень 
побудови рухів (p<0,01), дій (виконання потрійного стрибка з місця на 
орієнтир), для яких провідним є пірамідно-стріарний рівень 
просторового поля (p<0,01), дій («монтаж» – «демонтаж»), для яких 
провідним є тім’яно-премоторний рівень  предметних дій (p<0,05), дій 
(письмо), для яких провідним є кортикальний рівень (p<0,05). 
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Учасники контрольної групи також дещо покращили рівень свого 
психомоторного розвитку, проте статистично не достовірно. 

Таблиця 1 
Порівняння динаміки розвитку умінь регуляції моторних 

дій на різних рівнях побудови рухів у студентів експериментальної 
та контрольної груп 

Смислові завдання Експериментальна група Контрольна група 
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Рівень А побудови рухів 
Утримувати рівновагу (1хв), 

стоячи на одній нозі  на 
підставці (n) 

6,98± 
0,5 

5,41± 
0,5 

1,57 
p<0,05 

7,11±
0,5 

6,99± 
0,51 

0,12 
p>0,05 

Утримувати рівновагу, стоячи 
на одній нозі на підлозі (с) 

25,19 
±1,61 

30,21 
±1,54 

5,02 
p<0,05 

25,16 
±1,57 

25,59 
±1,55 

0,37 
p>0,05 

Рівень Б побудови рухів 
Точно відтворити ходьбу на 7 

метрів (см) 
14,82 
±1,49 

8,07± 
1,45 

6,75 
p<0,01 

14,76 
±1,51 

12,97 
±1,48 

1,79 
p>0,05 

Точно відтворити ходьбу на 5 
метрів (см) 

13,02 
±1,36 

7,21± 
1,30 

5,79 
p<0,01 

13,17 
±1,39 

11,52 
±1,32 

1,65 
p>0,05 

Рівень С побудови рухів 
Виконати потрійний стрибок з 

місця на орієнтир (75% від 
максимуму), см 

6,44 
±0,65 

3,93±0
,59 

2,51 
p<0,01 

6,57±
0,68 

6,09±
0,62 

0,48 
p>0,05 

Виконати потрійний стрибок з 
місця на орієнтир (50% від 

максимуму), см 

5,30 
±0,60 

2,92± 
0,56 

2,38 
p<0,01 

5,21±
0,57 

4,89±
0,58 

0,32 
p>0,05 

Рівень D побудови рухів 
Виконати операцію «монтаж» 

на швидкість (с) 
24,91 
±0,38 

23,57 
±0,41 

1,34 
p<0,05 

24,87 
±0,36 

24,78 
±0,39 

0,09 
p>0,05 

Виконати операцію 
«демонтаж» на швидкість (с) 

20,35 
±0,40 

19,03 
±0,37 

1,32 
p<0,05 

20,38 
±0,41 

20,97 
±0,38 

0,11 
p>0,05 

Рівень Е побудови рухів 
Виконати дію письма з 

найменшим «часом 
координації», не допускаючи 

пробілів (с) 

169,17 
±4,50 

150,89 
±4,31 

18,28 
p<0,01 

167,2 
±4,53 

164,5 
±4,33 

2,72 
p>0,05 

Виконати дію письма з 
найменшою «помилкою 

координації» і максимально 
швидко (n) 

47,88 
±1,91 

40,06 
±1,84 

7,82 
p<0,01 

48,21 
±1,93 

46,14 
±1,86 

2,07p 
>0,05 
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Отже, проведений формувальний експеримент дає підстави 
констатувати наявність відносно стійкого зв’язку між застосованими 
смисловими завданнями (експериментальним впливом) і змінами 
координаційних можливостей суб’єктів психомоторної активності на 
різних рівнях побудови рухів (відповіддю), що характеризує результати 
експерименту як принципово відтворювані. 

Програма розвитку умінь регуляції моторних дій за допомогою 
смислових завдань має передбачати виконання різних фізичних вправ, 
провідними для яких є різні рівні побудови рухів. За таких умов 
студенти отримують можливість удосконалювати свою координацію 
рухів щодо реалізації всіх «класів» смислових завдань моторних дій. 

Смислове завдання – це образний і вербальний опис того, що 
суб’єкт психомоторної активності має виконати. Смислове завдання до 
певної міри можна розглядати як ядро моторної задачі, його центральну 
частину. Водночас, на нашу думку, розводити поняття мотиву і цілі, 
смислу і значення, смислового завдання і моторної задачі не доцільно. 
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ДРУГА АКАДЕМІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ: КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК 
ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

 
Терентьєва Н.О. 

Інститут вищої освіти НАПН України, докторант, Київський 
університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та історії 

педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 
Національні інтереси кожної держави вимагають входження її 

до світового господарського комплексу, послідовного становлення як 
впливових елементів європейської спільноти. Входження освіти в ринок 
починається далеко за межами функціонування освітнього комплексу. Її 
цілеспрямоване реформування можливе лише внаслідок аналізу 
соціокультурних, економічних, політичних процесів у державі в тісній 
взаємодії з глобалізаційними процесами і тими проблемами, що 
виникають на шляху інтеграції до європейської та світової спільноти. 

Основні питання розвитку університетської освіти, які 
виокремлено в аналітичних доповідях, зокрема такі: вдосконалення 
якості та підвищення креативності університетів; болонські реформи у 
європейському вимірі у загальноєвропейському та країнознавчому 
контекстах; корекція болонських реформацій з позицій суспільства, 
ВНЗ та бізнесу; розвиток бакалаврських освітніх програм та посилення 
їх орієнтації на ринок праці; огляд магістерських ступенів у Європі; 
системи забезпечення якості у ВНЗ; нові підходи до формування 
сучасних систем акредитації; вплив глобального ранжування на 
дослідження у сфері вищої освіти та виробництво знань; роль і місія 
університетів в сучасному світі освіти протягом життя, підприємництва 
та соціального розвитку [5]. 

Ми вважаємо за потрібне виокремити такі тенденції розвитку 
університетської освіти, на яких не закцентовано уваги саме як на 
тенденціях. Під тенденцією ми досить консервативно (спираючись 
тлумачення, представлені у словниках В. Даля, С. Ожегова, Д. Ушакова) 
розуміємо спрямованість явища, подій; намагання, напрям; векторність 
розвитку. Це: 

- зростання соціальної відповідальності (реагування на 
соціальні, економічні, наукові та культурні аспекти; формування 
глобальних знань для розв’язання глобальних проблем; розвиток 
критичного мислення та активної громадянської позиції; 
інформованість, відкритість та прозорість діяльності закладу в рамках 
його автономії); 
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- зростання показників участі (збільшення контингенту 
студентів за рахунок розширення доступу до всіх рівнів вищої освіти, 
фінансової та освітньої підтримки представників бідних та 
маргінальних верств населення, розширення сектору недержавних 
освітніх послуг, орієнтованих на різні типи контингенту); 

- трансграничності (розширення можливості доступу до 
освіти за рахунок відкритих освітніх ресурсів та дистанційного 
навчання й інформаційно-комунікаційних технологій; створення мега-
університетів); 

- передбачення потреб суспільства (збільшення уваги до 
природничої, технологічної, інженерної, математичної, соціальної та 
гуманітарної науки; відритий доступ до наукової літератури та обмін 
результатами наукових досліджень, навчання підприємництву, 
забезпечення професійно-технічної підготовки); 

- еволюціонування систем викладання й навчання (підготовка 
фахівців з планування освіти та наукових досліджень, розв’язання 
проблематики підготовки висококваліфікованих викладацьких (у тому 
числі педагогічних) кадрів, вдосконалення методики викладання); 

- політизація (державна підтримка наукової та інноваційної 
діяльності університетів, багатоаспектності третинної освіти, 
прогнозування змінних потреб освітньої сфери; політичні рішення щодо 
фінансування діяльності університетів, диверсифікація прибутків); 

- консолідація (об’єднання університетів з метою вирішення 
спільних проблем та стратегічних завдань; співпраця між урядами, 
закладами, студентами, співробітниками, працедавцями тощо); 

- комерціалізація / або комерціалізація і конкуренція (рух 
інтелектуального капіталу щодо створення взаємовигідного для всіх 
учасників ринкового продукту із об`єктів інтелектуальної власності з 
метою отримання прибутку); 

- інституціоналізація (визначення профілів, пріоритетів, 
місії, інструментарію тощо – створення потенціалу суспільної користі 
університетської освіти) [5]. 

У наших попередніх розвідках ми окреслювали тенденції 
трансграничності [8-9], політизації [7], інституціоналізації [6]. Метою 
цієї розвідки визначаємо окреслення пріоритетів та головних завдань в 
рамках тенденції консолідації розвитку університетської освіти у 
контексті змін Другої академічної революції.  

Консолідацію розуміємо як об’єднання, згуртування, 
зміцнення. Під академічною революцією розуміють масштабні, 
різноманітні та динамічні зміни, що відбуваються в системі 
європейської вищої освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ 
століття. Це, зокрема, масифікація, яка характеризується значною 
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соціальною мобільністю, новими моделями фінансування вищої освіти, 
диверсифікацією систем вищої освіти, зниженням академічних 
стандартів, конкуренцією за місця у престижних університетах, 
ускладненням процедур і кількісним та якісним збільшенням критеріїв 
вступу у престижні ВНЗ, появою міжнародних рейтингів і збільшенням 
відстані між елітними та масовими закладами освіти [3; 4]. 

Наприкінці ХХ століття вводиться до наукового обігу термін 
«академічний капіталізм» (Ш. Слотер і Л. Леслі «Academic Capitalism: 
Politics, Policies, and the Entrepreneurial University», 1997), який 
тлумачить зміну традиційної моделі університетської професійної 
діяльності в умовах глобалізації економіки кінця ХХ – початку ХХІ 
століття і перетворення її на ринкову з такими явищами як 
приватизація, розподіл витрат, тимчасова зайнятість, звільнення, загроза 
академічній свободі та місцевій культурі тощо. 

Тенденція консолідації, що проявляється як об’єднання 
університетів з метою вирішення спільних проблем та стратегічних 
завдань; співпраця між урядами, закладами, студентами, 
співробітниками, працедавцями тощо буде нами окреслена з позицій 
співпраці між університетами та співробітниками спостерігається як 
наслідок зміни цінностей академічної культури (Р. Мертон): 
універсалізм з переконання про істинність тверджень відносно 
об’єктивної реальності незалежно від авторства трансформується у 
розв’язання проблем локального характеру; загальність як доступність 
до знання – на мультидисциплінарність; безкорисність як відсутність 
особистої вигоди для вченого – на поєднання комерційних, політичних 
та соціальних інтересів; відповідальність за якість роботи – на 
організований скептицизм та прагнення конкурувати; індивідуалізм у 
науковій діяльність – на роботу у команді [2]. Додано ще дві позиції 
(Б. Барбер): раціональність та емоційна нейтральність. 

Представлені позиції кардинально змінюють роль викладача 
університету, оскільки зміна цінностей суспільства, академічних 
цінностей та освітніх пріоритетів впливають на його діяльність. 
Дослідницька, викладацька, інноваційна, підприємницька складові 
змінюють співвідношення і, на жаль, не у бік зростання якості 
викладання чи здійснення фундаментальних досліджень; прикладні 
дослідження набувають комерціалізованого характеру; інноваційна 
діяльність носить адаптивний характер. 

В усьому світі спостерігається практика так званої неповної 
зайнятості (робота за суміщенням, сумісництвом), що пов’язано з 
недостатньою для якісного життя оплатою викладацької роботи; 
міграція кваліфікованих викладачів-дослідників у ті країни, де статус 
викладачів і оплата їхньої праці вище. Саме такі явища знижують 
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загальний якісний показник роботи професорсько-викладацького складу 
країни, що негативно позначається на усіх складових діяльності: 
дослідницькій, викладацькій, інноваційній, підприємницькій, 
впливаючи на якість підготовки студентського контингенту. 
Спостерігаємо замкнене коло зниження якості навчання, викладання, 
діяльності у цілому в усіх установах господарства країни, оскільки 
підготовка фахівців для різних сфер відбувається саме в умовах вищої, у 
тому числі університетської, освіти.  

Як тенденції виокремлюємо зниження якості освітніх послуг як 
наслідок вимушеного пошуку додаткових джерел прибутку; низхідну 
мобільність (потенційно талановиті випускники університетів не 
знаходять вакансій для роботи на викладацьких чи дослідницьких 
посадах); тенденцію меритократії у вищій освіті (прагнення університетів 
залучати на роботу знаних фахівців, що підвищить рейтингові позиції 
закладу, а не вкладати ресурси у підготовку власних кадрів).  

Спостерігається тенденція до старіння кваліфікованого 
викладацького складу, який є професійним. При цьому молодь прагне 
до працевлаштування у ВНЗ, щоправда або одразу на навчання в 
аспірантурі або на посади, які не відповідають їхнім компетентностям. 
Значна кількість кваліфікованих викладачів, які не мають змоги 
реалізуватись у ВНЗ прагне реалізувати себе в інших сферах діяльності.  

Таким чином, засвідчуємо проблему недостатньої кількості 
кваліфікованих викладачів. Можливо, слід збільшити кількість 
студентів, які отримують професійну педагогічну освіту через навчання 
за програмами різних видів на різних формах із застосуванням новітніх 
підходів та технологій, що дозволить випускникам університетів та 
інших вищих навчальних закладів на високому рівні навчати інших. 
Хоча, збільшення кількості студентського контингенту не гарантує їх 
працевлаштування за набутими спеціальностями та виконання 
професійних функцій. Необхідно проводити профорієнтаційну роботу, 
роз’яснювальну та мотиваційну серед студентського контингенту, але 
державна політика має підтримувати академічні ініціативи, не 
зменшуючи академічних свобод. 

Викладацька діяльність стає диференційованою та сегментованою 
відповідно до профілюючої діяльності, рівня закладу, в якому працює 
викладач, можливості кар’єрного росту, можливості здійснення наукових 
досліджень та методичної діяльності, кількісних характеристик 
навчального та інших видів навантаження, додаткових доручень, 
отримання винагород та заохочень, умов праці тощо. Ми не ставимо за 
мету порівнювати диференціацію та сегментацію викладацької діяльності 
у різних ВНЗ, та зазначимо, що найважливішими проблемами сучасного 
стану викладацької професії визначено такі: зниження кваліфікації; 
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недостатнє заохочення (моральне і матеріальне); бюрократизація 
професури, пов’язана з втратою автономії та зростанням 
підпорядкованості адміністративним структурам; глобальний 
академічний ринок; зниження статусності професії. 

Досить важливими є питання розвитку інститутів 
працевлаштування, нових форм трудового посередництва, державної 
політики подолання безробіття тощо. Особливого значення набула 
робота щодо працевлаштування та перенавчання різних вікових 
категорій населення: молоді, яка закінчила середню школу, отримала 
професійно-технічну або вищу освіту. Міграція та пошук інформації є 
фактором переміщення працездатного населення в ті райони, де вартість 
«людського капіталу» є вищою. Рівень працевлаштування випускників 
залежить від існуючого попиту підприємств, організацій всіх форм 
власності на висококваліфікованих фахівців, попиту на осіб для 
заміщення робочих місць робітниками середньої та низької кваліфікації. 
Розвиток ринкових відносин у країнах свідчить, що попит працедавців 
на спеціалістів того чи іншого фаху зумовлює основні стандарти якості 
освітніх програм ВНЗ. Висока вірогідність працевлаштування за 
отриманою спеціальністю є вагомим мотивом щодо вибору того чи 
іншого закладу освіти, освітньої послуги, освітньої програми. З іншого 
боку, високий рівень конкурентоспроможності випускників на ринку 
праці є показником престижності закладу освіти, забезпечує приплив 
абітурієнтів, зміцнює конкурентні позиції даного ВНЗ.  

В рамках тенденції консолідації стверджумо, що 
особистісний чинник є визначальним у реалізації співпраці окремо 
між викладачами закладів освіти та між закладами вищої освіти, 
громадськими організаціями та бізнесовими структурами тощо. 
Співпраця проявляється у реалізації спільних проектів, наукових 
доробках, наукових та науково-практичних заходах, розробці спільних 
освітніх програм, обміні студентами, стажуваннях, підвищенні 
кваліфікації, обміні досвідом тощо. Найяскравішим прикладом є 
створення міжуніверситетських об’єднань та технопарків. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ.  

 
Вархолик Г.В.  

Директор Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ 
“Ужгородський національний університет”. 

 
Екологічна культура “не формується самоплинно, вона постає 

як результат цілеспрямованої, систематично організованої загальної (та 
екологічної) освіти і виховання, свідомої роботи над собою кожною 
особистістю” [2, с.3]. Потребує уточнення вихідне і опорне поняття – 
“екологічна культура”; структура та основні її функції, роль екологічної 
культури в збереженні цивілізації. Недостатньо розглядається питання 
про роль екологічної культури в системі цінностей студентської молоді; 
особливості її формування засобами навчального процесу та в 
позаурочний час. Практично випали з поля зору дослідників і такі 
проблеми, як “роль екологічної практики, утвердження екологічних 
пріоритетів у процесі практичної діяльності студентів (будівельні 
загони, різноманітні роботи у сфері сільськогосподарського 
виробництва тощо).  

Спираючись на філософські положення про взаємодію 
людини, суспільства і природи, а також природи і культури, суть 
екологічного виховання можна визначити як процес, направлений на 
формування екологічної свідомості, що включає такі ключові категорії, 
як світогляд, відносини, цінності, поведінку. Екологічне виховання це 
соціокультурний феномен, педагогічна інтерпретація якого сприяє 
вільному розвитку інтелектуальної і духовної сфери, формуванню 
наукового світогляду, досвіду соціальних відносин і системи цінностей 
у взаєминах з природою, навколишнім середовищем і людьми, що 
орієнтує особистість на усвідомлену діяльність збереженню життя на 
Землі для сьогодення і майбутніх поколінь. Метою і кінцевим 
результатом екологічного виховання є сформована еколого-світоглядна 
позиція студента.  

Ми обґрунтували педагогічні засади екологічного виховання 
студентської молоді в умовах позааудиторної діяльності, а саме: 
посилення виховної спрямованості позанавчальних можливостей 
дисциплін, в першу чергу культурологічного та екологічного 
спрямування, на основі інтегративного підходу; активізація 
позааудиторної культурно масової роботи екологічного спрямування 
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діяльності інтегративні форми та методи; використання потенціалу 
народознавства та етнопедагогіки на засадах інтеграції виховних 
впливів народознавства. 

Ефективність екологічного виховання може бути забезпечена 
шляхом урахування і створення специфічних умов діяльності цих 
установ [4, c.50]. Культуротворча природа екологічної парадигми 
ґрунтується на все тій же екологiзацiї моралі, утвердженні екологічного 
імперативу як головного етичного iдeалу людства, побудованого на базі 
екологічних цінностей i норм. По cyтi надзавданням екологічного є 
виховання формування особистості з високим рівнем екологічної 
культури, свідомості й поведінки, які є складовими її гуманітарної 
культури, світогляду й способу життя. Саме гуманітарна культура 
становить основний зміст результатів освіти i виховання в їх найбільш 
сутнісних функціях, задаючи основні параметри способу життя 
особистості й забезпечуючи його формування.  Тому “екологічна 
культура й екологічна відповідальність разом з екологічною освітою i 
вихованням утворюють основу раціональної взаємодії людини i 
природи. Як наслідок екологічна свідомість набуває дієвості, 
системності, цілісності й багатогранності” [5, с.96]. Екологічна oсвітa й 
виховання з урахуванням вимог гуманітаризації, прогностичності, 
глобалізації, неперервності, iнтегративностi та самоорганiзацiї, здатні 
формувати всебічно розвинену особистість з науково обґрунтованим, 
раціональним та високодуховним ставленням до природи. 

Співставлення понять екологічне виховання й екологічна 
вихованість, проведене С. Сапожніковим [3] дає підстави розглядати 
перше поняття як процес, а друге як результат цього процесу. На основі 
аналізу теоретичних підходів щодо понять “екологічна освіта” і 
“екологічне виховання” визначено, що в методологічному плані ці 
поняття взаємопов’язані і розглядаються як єдине ціле, але феномен 
екологічного виховання не може бути зведений лише до набуття освіти і 
за своїм  змістом є набагато складнішим. Екологічне виховання 
студентів визначається як особистісно орієнтований процес формування 
екологічної вихованості майбутнього фахівця, який усвідомлює цілі і 
функції такого виду професійної діяльності.  

Тому, педагогічно грамотно та раціонально організована 
позааудиторна робота в студентських групах сприяє перетворенню 
кожного її активного учасника з об'єкта в суб'єкт комунікативного 
процесу, творчої взаємодії викладача і студента [1]. Розмаїтість 
позааудиторних форм виховної роботи забезпечує ситуації суб'єкт-
суб'єктивної взаємодії, де відбувається збагачення спілкування через 
світ почуттів та думок своїх однокурсників і куратора.  
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Нами обґрунтовано, що цілі формування екологічної культури 
студентської молоді у позааудиторній діяльності  формують сукупність 
конкретних завдань, основними з яких вважаємо: забезпечення логічної 
послідовності та взаємозв′язків навчальної та позааудиторної 
діяльності; поєднання різноманітних методів  та форм організації 
позааудиторної діяльності формування екологічної культури 
студентської молоді; використання інтегративного підходу до 
формування екологічної культури студентської молоді в умовах 
позааудиторної діяльності; конкретизація та коригування загальних 
цілей формування екологічної культури залежно від характеру 
майбутньої професійної діяльності студентів; неперервність та 
наступність формування екологічної культури студентської молоді у 
позааудиторній діяльності; підвищення рівня підготовки викладачів та 
кураторів навчальних груп до екокультурної виховної діяльності; 
розроблення конкретних виховних методик формування екологічної 
культури студентської молоді в умовах позааудиторної діяльності; 
розроблення методичних матеріалів щодо формування екологічної 
культури студентської молоді та її апробація на практиці; створення 
умов для мотивації на кожному ступені; співпраця з культурними та 
екологічними центрами, іншими навчальними закладами тощо.  

Для реалізації поставлених завдань ми опиралися на низку 
принципів формування екологічної культури студентської молоді у 
позааудиторній діяльності, а саме: аксіологізації, який передбачає 
пріоритет цінностей у професійній діяльності, зокрема цінності 
природи, та акцентує ціннісний аспект у майбутній професійній 
діяльності студентів; індивідуалізації, для врахування особистісних 
інтересів студентів в організації змісту та форм позааудиторної 
екокультурної діяльності; гуманізації, який базується на праві людини 
жити в екологічно чистому середовища і спрямовує людину до 
екологічно доцільної діяльності та запобігання екологічних бід; єдності 
загальнолюдських, національних та краєзнавчих аспектів у формуванні 
екокультурної вихованості студентської молоді в умовах 
позааудиторної діяльності; зв’язку навчального процесу з 
позааудиторною діяльністю в процесі формування екологічної 
культури; добровільності участі у позааудиторній діяльності студентів; 
міжпредметності у вихованні екологічної культури, тобто 
максимального використання засобів усіх навчальних дисциплін та 
самостійної роботи; оптимізації – дотримання доцільності у відборі 
змісту позааудиторної діяльності та вибір оптимального обсягу часу на 
неї; прогностичності як здатності прогнозувати можливі шляхи 
розвитку екокультурної діяльності в умовах майбутньої професійної 
діяльності.  
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Розвиток сучасної освітньої системи визначений 

інноваційними перетвореннями, в основі яких – використання 
компетентностного підходу і інтеграція різних компонентів змісту  
освіти. Ускладнення завдань і проблем, що постали перед суспільством 
в XXI столітті у багатьох сферах соціального життя і, відповідно, в 
педагогіці, вимагають використання компетентнісного підходу до 
формування інтегративного мислення сучасного фахівця.  
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Компетентнісний підхід в освіті як сучасна інноваційна ідея 
розвитку освітнього простору є стратегією репрезентації знань. 
Доповнюють компетентнісний підхід в освіті орієнтації на освоєння в 
освітньому просторі певних моделей майстерності, культур, технологій 
і метапрограм як загальних підходів до життєдіяльності на роль 
сучасного ідеалу освіченості в умовах глобалізації світу, фактором 
розвитку якого є становлення знаннєвих та інноваційних суспільств. 
Зрештою, освіта – це простір перетворення людини розумної у людину, 
яка пише. У філософії освіти цей концепт претендує на роль тієї 
фокусної точки, яка дозволить знайти «золоту середину» між 
практикою і теорією освіти, заново продумати поточні ідеї про освіту, її 
цілі та кращі способи досягнення тих цілей, повернення “назад до 
основ” [2]. Суть освітнього процесу в умовах компетентностного 
підходу - створення ситуацій і підтримка дій, які можуть привести до 
формування тієї або іншої компетенції.  

На нашу думку, використання інтегративного підходу до 
формування змісту, вибору форм та методів навчання дасть 
можливість розвитку у професійній школі якісно нових процесів. 
Серед них особливе місце займатиме, поруч з прагматичною 
професійною підготовкою, інтелектуальний розвиток особистості 
студента. У процесi навчання студентiв необхiдно перш за все 
сформувати опорнi знання, розвинути їх мислення, навчити оцiнювати 
новi факти, iдеї та явища, пiдготувати їх до сприйняття, осмислення й 
використання набутих знань. При цьому знання студентiв, особливо у 
професiйнiй школi, складаються при взаємодiї вже сформованих 
дидактичних аналогiв наук та галузей наукового знання, тобто в 
свiдомостi студентiв взаємодiють системи, в результатi чого повинна 
виникнути нова, складна система отриманих знань.  

Для підвищення інтеграційного рівня розвитку інтегративного 
мислення, критичних і евристичних здібностей необхідно створити 
відповідні психолого-педагогічні умови. Сформовані уміння 
інтегративного мислення дозволяють ефективно вирішувати професійні 
проблеми. Компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв 
професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної 
культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного 
вирішення пізнавальних проблем), досвіду діяльності та творчості, що 
конкретизується у певній системі знань, умінь, готовності до професійної 
діяльності. Компетентнісний підхід орієнтується на професійну 
компетентність як якість особистості майбутнього фахівця, що 
характеризує рівень його інтеграції у середовище професійної діяльності. 

Дослiдження умов, необхiдних для забезпечення системностi 
знань студентiв, вимагає аналiзу трьох об'єктiв: складу i структури 
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науки для вичленення її елементiв, наукового змiсту навчальних 
предметiв та процесу навчання цьому змiстовi. Пiд час вивчення 
природничих наук, основами яких є сукупнiсть основ теорiй та окремих 
додаткових знань, елементами системи знань студентiв можуть бути не 
лише поняття, але й науковi теорiї з властивими їм елементами 
(законами, поняттями, фактами). Основою розгортання навчального 
матерiалу з урахуванням цього принципу є опора наступних знань на 
попереднi. У процесi узагальнення знань формується самостiйнiсть 
мислення студентiв, а методи навчання впливають на ефективнiсть 
прийомiв розумової дiяльностi.  

Для цілеспрямованого, розвитку і саморозвитку системного 
мислення важливі педагогічні умови: інтеграція, ситуативного, 
задачного і компетентностного підходів, що вимагає розробки і 
застосування системи педагогічних ситуацій, що ускладнюються, 
педагогічних завдань і завдань, що дозволяють активізувати розвиток і 
саморозвиток компонентів компетенції системного мислення; 
інтегроване посилення евристичних, критичних і рефлексій функцій 
мислення в навчальній діяльності студентів.  

У такому педагогічному контексті найбільш важливим є не 
просто показати значення інтегративно-диференційованого підходу до 
структурування навчального матеріалу для засвоєння спеціальних знань 
і вмінь, але й розробити такі дидактичні засоби, які б сприяли 
формуванню у студентів професійного типу мислення. При такому 
дидактичному підході важливу роль має відігравати не просте засвоєння 
суми знань і вмінь з окремих предметів, а спосіб засвоєння системи цих 
знань у їх взаємодії як на змістовному, так і процесуальному рівнях.  

Наприклад, методологія навчання хімії в медичних коледжах 
передбачає насамперед формування в студентів: достатньої "хімічної" 
культури, яка б допомагала їм розуміти хімічну картину світу, 
розширювати світогляд; чіткого розуміння того, що хімічні процеси 
пізнаються за загальною формулою пізнання "від живого споглядання 
до абстрактного мислення і від нього до практики"; вміння розглядати 
кожну хімічну сполуку, явище, поняття, закон, теорію в їх розвитку, 
безмежній кількості опосередкувань, з яких у школі пізнають невелику 
частину; елементів природничо-наукового мислення. 

Доцільно підкреслити, що суть явища чи поняття залишається 
незмінною незалежно від того, у якому навчальному предметі вони 
вивчаються, хоча об'єктивно на кожному окремому занятті з того чи 
іншого предмету можливе доповнення, узагальнення чи конкретизація 
окремих явищ, понять чи властивостей за допомогою специфічних для 
даної науки методів. 
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До числа основних завдань вивчення основ природничих наук 
у рамках загальної освіти належить й пізнання структурних зв'язків 
речовини. Відомо, що структурно природа складається з неживих і 
живих макротіл. Перші пізнає і вивчає астрономія, геологія, хімічні та 
фізичні науки, а другі - біологічні науки. Структурними одиницями 
неживих макротіл є молекули, кристали; структурні одиниці живих 
макротіл - живі клітини. Перші вивчає фізика і хімія, другі - цитологія, 
мікробіологія, молекулярна біологія та молекулярна генетика. При 
більш глибокому пізнанні виявляється спільність структури як живих, 
так і неживих макротіл. Це молекули, які в одних умовах розпадаються 
на атоми, іони та елементарні частинки, а в інших - утворюють 
багатомолекулярні колоїди.  

Таким чином, аналізуючи основні зв'язки, які існують у змісті 
навчального матеріалу з фізики, хімії та біології, можна зробити 
висновок про об'єктивні передумови для їхньої дидактичної інтеграції. 
 Для підвищення рівня і якості знань на базі інтеграційного і 
диференційованого підходів до організації навчально-виховного 
процесу необхідно враховувати основи теоретичних засад інтеграції і 
диференціації, специфіку конкретного навчального закладу. 

Диференцiацiя змісту у навчальному процесi є необхiдною, 
оскiльки завдяки розчленуванню явищ об'єктивної дiйсностi досягається 
поглиблене розумiння її окремих сторiн. Практично диференцiацiя 
навчального процесу виражається у вивченнi студентами окремих 
навчально-пiзнавальних комплексiв навчальних предметiв, кожен з яких 
в межах вiдведених йому функцiональних можливостей представляє в 
дидактично переробленому виглядi ту чи iншу область наукових знань. 
Вимоги до творчого мислення обумовлено тим, що бiльшiсть 
практичних задач, якими займається людство, вимагають для вирiшення 
умiння застосовувати знання системно i в комплексi, тобто залучати, 
об'єднувати, сумувати величезне число рiзноманiтних компонентiв 
наукового знання, якi часом вiдносяться до вiддалених одна вiд одної 
областей науки. 

Диференцiацiя та iнтеграцiя у навчальному процесi, окрiм 
специфiчних дидактичних особливостей, мають загальнi закономiрностi 
та спiввiдношення, якi iснують мiж науковими знаннями. Врахування цих 
закономiрностей необхiдно брати до уваги вже на найперших етапах 
складання навчальних планiв. Однiєю з передумов дидактичної iнтеграцiї 
в контекстi змiсту освiти повинно бути положення, котре передбачає 
врахування реально iснуючих у сучаснiй науцi та практиці 
спiввiдношення iнтеграцiї та диференцiацiї та адекватне (можливо, з 
певним прогностичним акцентом) вiдображення їх у системi освiти. 
Варiативнiсть змiсту загальної освiти особливо виявляється в навчально-
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виховному, де загальна освiта органiчно поєднується iз професiйною. 
Оволодiння студентами основами знань i вмiнь, здатнiсть самостiйно 
працювати можуть здiйснитися за допомогою диференцiацiї у навчаннi.  

Iнтеграцiя знань допускає також диференцiацiю навчального 
матерiалу залежно вiд типу навчального закладу, профiлю пiдготовки 
студентiв, iнтересiв та нахилiв студентiв. В останнi роки проблемi 
оптимального поєднання диференцiацiї та iнтеграцiї у навчаннi 
придiляється значна увага. 

У контексті інтегративного підходу навчальний матеріал 
повинен бути відповідно організований: кожен предмет треба вивчати 
не ізольовано, а як частину єдиного цілого. З дидактичної точки зору це 
надає можливості усувати дублювання навчального матеріалу, 
розглядати споріднені поняття під різними кутами зору, визначати 
оптимальну послідовність вивчення окремих тем як у межах окремих 
предметів, так і в межах послідовності навчальних дисциплін. При 
орієнтації студентів на складні життєві та професійні ситуації, вміння 
прийняти рішення, переносити і трансформувати знання у нові ситуації, 
засвоєння певного стилю професійного мислення. 

Викладене вище дало можливості сформулювати 
концептуальні засади поєднання інтегративного та компетентнісного 
підходів у формуванні професійного мислення, а саме: особливостями 
освітнього процесу в умовах компетентностного підходу є створення 
ситуацій і підтримка дій, які можуть привести до формування тієї або 
іншої компетенції; компетентнісний підхід в освіті як сучасна 
інноваційна ідея розвитку освітнього простору є стратегією 
репрезентації знань, відображає інтегральний прояв професіоналізму, 
орієнтується на професійну компетентність як якість особистості 
майбутнього фахівця, що характеризує рівень його інтеграції у 
середовище професійної діяльності; інтегративно-диференційований 
підхід до структурування навчального матеріалу для засвоєння 
спеціальних знань і вмінь передбачає розроблення комплексу 
дидактичних засобів, які сприяють формуванню у студентів 
професійного типу мислення; професійне мислення формується в 
рамках організованого навчання, його розвиток в навчальному процесі 
здійснюється через зміст освіти як педагогічну модель соціального 
замовлення, а саме, через засвоєння певних понять, умінь, досвіду 
творчої діяльності. 
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У Національній доктрині розвитку освіти, Державній цільовій 
комплексній програмі “Вчитель”, законах “Про освіту”, “Про загальну 
середню освіту”, “Про вищу освіту” та інших нормативно-правових 
актах визначено перспективи розвитку сучасної освіти та роль педагогів 
у її модернізації.  

Особливого значення набуває проблема розвитку 
професіоналізму вчителів, діяльність яких пов’язана із здійсненням ряду 
функцій, серед яких:   навчання, виховання учнів, розвивальна, 
дослідницька, культурологічна, соціально-психологічна, проективна 
функції. Ефективність і результативність педагогічної діяльності 
характеризується рівнем компетентності вчителя та професійної 
мобільності, що визначаються здатністю працювати в умовах швидкого 
зростання наукової інформації, готовністю опановувати та 
впроваджувати інноваційні освітні технології, забезпечувати розвиток 
самостійної пізнавальної діяльності та творчих здібностей учнів.  

Дослідженням проблеми професіоналізму, професійної 
компетентності вчителів присвячені роботи Н.М.Бібік, Л.П.Большакова, 
Р.Х.Гільмєєва, І.В.Гришина, Т.В.Добудько, М.В.Єлькіна, І.Г.Єрмакова, 
Н.В.Кузьміної, Н.І.Лісової, О.І.Локшина, О.І.Пометун, Л.В.Сохань, 
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В.Ю.Стрельникова, Л.І.Шевчук, О.Я.Савченко та ін. 
Н. Гузій, у визначенні категорії педагогічного 

професіоналізму, відзначає, що його базовими складовими є 
професіоналізм педагогічної діяльності й професіоналізм особистості 
педагога, а їх системоутворювальними чинниками виступають 
педагогічна творчість і педагогічна майстерність. Інтегративними 
структурними компонентами педагогічного професіоналізму є: 
психолого-педагогічна спрямованість особистості вчителя 
(мотиваційний чинник), професійні знання та професійна 
компетентність (когнітивний чинник), педагогічні вміння та педагогічна 
техніка (конативний чинник), комунікативні здібності та уміння, 
емоційна та психологічну культура (афективний чинник) [2].  

У Педагогічному словнику зазначається, що «професіоналізм 
– це висока підготовленість до виконання професійної діяльності. 
Професіоналізм спеціаліста виявляється в систематичному підвищенні 
кваліфікації, творчої активності, здатності продуктивно задовольняти 
вимоги суспільного виробництва та культури. Передумовою досягнення 
професіоналізму є високий розвиток професійно важливих якостей 
особистості, її спеціальних здібностей» [3]. 

Вивчення стану педагогічної практики у сучасній 
загальноосвітній школі свідчить про існування суперечностей: між 
швидкістю інформаційно-інноваційних процесів та рівнем 
використання наукових досягнень у навчально-виховному процесі; 
вимогами суспільства до психолого-педагогічної підготовки педагогів 
та недостатнім рівнем професійної компетентності; між сучасними 
вимогами до вчителя і неготовністю педагогів до інноваційної 
діяльності, відсутністю потреби у професіональному зростанні. 
Зазначені суперечності негативно впливають на результати професійної 
діяльності вчителів.   

В умовах інформатизації та глобалізації необхідно визначити 
нові підходи до організації, змісту та методичного забезпечення процесу 
розвитку професіоналізму педагогічних кадрів. Необхідно обрати такі 
підходи до розвитку професійної компетентності та мобільності 
вчителів, які б сприяли інтеграції професійної й особистісної складових 
у педагогічній діяльності. 

Важливу роль у вирішенні зазначеної проблеми мають 
відіграти проектні вміння вчителя. Визначення теоретичних засад 
дослідження проектної діяльності здійснено у працях таких науковців, 
як: В.В. Гузєєв, О.М. Коберник, П.С. Лернер, Н.В Матяш, Є.І. Мегем, 
Н.Ю. Пахомова, Дж. Пітт, Є.С. Полат, В.Д. Симоненко, І.Д. Чечель, 
С.М. Ящук. 
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Проектна діяльність передбачає, перш за все, формування 
проектних умінь, а саме: вільний вибір студентами шляхів, джерел, 
методів та партнерів навчальної співпраці; забезпечує умови для прояву 
їхньої особистості у різних ситуаціях, створює можливості для 
самоактуалізації та особистісного зростання майбутніх учителів. У ході 
цієї діяльності вони перетворюються на активних учасників 
навчального процесу.  

Проектні уміння – це уміння здійснювати цілеспрямовану 
професійну діяльність, що включає цілепокладання, планування, 
цілездійснення, аналіз, корекцію результатів, рефлексію діяльності. 
Загальнонавчальні, предметні та оцінно-рефлексивні уміння складають 
основу проектних умінь.  

Орієнтація навчання на цілі приводить до виникнення 
стійкого зворотнього зв’язку, що стає фактором контролю за розвитком 
навчально-виховного процесу. Відповідно до цього навчально-виховний 
процес  передбачає: постановку цілей та їх максимальну конкретизацію; 
спрямованість  на навчальні цілі; орієнтацію навчальних цілей, а разом з 
ними і усього ходу навчання на гарантоване досягнення результатів; 
оцінювання результатів, корекція навчання; підсумкова оцінка 
результатів. Проте реалізація принципу суб’єктності у контексті 
особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу передбачає 
врахування не тільки  дидактичних  цілей  вчителя, але  й  освітніх цілей 
учня. Найбільш продуктивним, що відповідає принципу суб’єктності, на 
наш погляд, є визначення цілей через результати навчання, що 
відображені у конкретних  пізнавальних діях учнів [1]. Цілездійснення 
забезпечує реалізацію мети та втілення її у конкретних результатах. 

Аналіз та корекція діяльності допомагає обрати вірний напрям 
діяльності, сформулювати висновки; контролювати результати аналізу, 
обробки та узагальнення інформації. Рефлексивні уміння, як компонент 
інтелектуальної діяльності, що орієнтований на самоусвідомлення в 
системі пізнавальних дій та міжособистісної комунікації, допомагають 
визначити ступінь якості діяльності, виявити не розв’язані проблеми, 
забезпечують формування потенціалу професійного саморозвитку. 
Отже, проектні уміння включають: уміння планувати власну діяльність 
відповідно до цілей; обирати інформацію; аналізувати і застосовувати 
раціональні способи дій; проблематизувати навчальний зміст, 
створювати власний пізнавальний шлях щодо розв’язання проблеми; 
прогнозувати розвиток пізнавальної діяльності учнів; здійснювати 
самооцінку педагогічної діяльності.  

Про сформованість проектних умінь свідчить знання способів 
проектної діяльності, володіння методикою проектування, уміння 
застосовувати традиційні та інноваційні методи, проектувати власне 
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професійне зростання та інтелектуальний розвиток учнів, системне 
мислення, орієнтація на продуктивні технології навчання. 
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Оцінювання студентів – це один з найважливіших елементів 
вищої освіти. Результати оцінювання мають значний вплив на майбутні 
кар’єри студентів. Тому важливо, щоб оцінювання завжди проводилося 
професійно, і при цьому бралися до уваги існуючі знання про методику 
оцінювання студентів. 

Оцінювання також дає важливу інформацію навчальним 
закладам про ефективність викладання та підтримки студентів. 

На нашу думку процедури оцінювання студентів мають: 
• бути розроблені як такі, що здатні визначити, в якій мірі 

досягнуті заплановані навчальні результати та інші цілі програми; 
• відповідати своєму призначенню, тобто забезпечуватимуть 

діагностичний, поточний або підсумковий контроль; 
• мати чіткі й оприлюднені критерії виставлення оцінок; 
• здійснюватися людьми, котрі розуміють роль оцінювання у 

набутті студентами знань і вмінь, які пов’язані з їхньою майбутньою 
кваліфікацією; 

•  покладатися на судження не лише одного екзаменатора; 
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• брати  до уваги всі можливі наслідки екзаменаційних 
правил; 

• мати чіткі правила, які регулюють випадки відсутності 
студента через хворобу чи інші поважні обставини; 

• гарантувати належну безпеку процесу тестування і його 
відповідність до задекларованих навчальним закладом процедур; 

• підлягати адміністративним перевіркам, які 
встановлюватимуть точність здійснення виписаних процедур. 

Крім того, студенти мають бути чітко поінформовані про 
стратегію оцінювання, яка застосовується щодо їхньої навчальної 
програми; про те, які екзамени чи інші методи оцінювання будуть 
застосовані до них; чого від них очікують; а також про те, які критерії 
будуть використані при оцінюванні їхньої успішності. 

 Оцінювання студентів у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (далі – Університет) передбачає послідовне 
використання задекларованих критеріїв, правил і процедур. Студенти 
мають бути чітко поінформовані про те, які критерії будуть використані 
при оцінюванні їхньої успішності. 

Оновлення змісту, форм і методів навчання, методик 
оцінювання (у тому числі шляхом широкого упровадження у навчально-
виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
електронного контенту) повинно бути орієнтоване на результат – сприяти 
формуванню загальних і професійних компетентностей студентів та 
визначенню того, наскільки студенти досягли запланованих результатів. 
При цьому воно не повинне перетворюватись у самоціль, заперечувати 
існуючі напрацювання, створювати складні забюрократизовані процедури 
там, де достатньо виконувати мінімальні вимоги.  

Найбільш загальними критеріями досконалості/ 
недосконалості системи оцінювання є: підтвердження зафіксованого в 
Університеті рівня знань і вмінь при експертному (зовнішньому) 
оцінюванні; кореляція оцінки результатів навчання студента з оцінкою 
сформованості  професійних та загальних компетентностей 
випускниками і роботодавцями. 

При удосконаленні методики оцінювання знань студентів слід 
намагатися, щоб процедури оцінювання відповідали таким вимогам:  

 здійснювались фахівцями, котрі розуміють роль 
оцінювання у набутті студентами знань і вмінь, пов’язаних з їхньою 
майбутньою кваліфікацією;  

 виконувались більш ніж одним викладачем (2-3 особи), 
особливо на екзаменах; 

 призначалися для вимірювання досягнень визначених 
результатів навчання; 
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 мали чіткі й оприлюднені критерії виставлення оцінок; 
 відповідали своєму призначенню (діагностичний, 

поточний або підсумковий контроль); 
 проектувалися з урахуванням усіх можливих наслідків для 

студента; 
 мали чітку регламентацію випадків відсутності студента з 

різноманітних причин;   
 гарантували дотримання вимог законодавства про 

нерозповсюдження конфіденційної інформації;  
 відповідали цілям і зобов’язанням, задекларованим 

Університетом; 
 були співставними в межах Університету; 
 підлягали внутрішній (а за необхідності – зовнішній) 

експертизі; 
 підлягали перевіркам на дотримання затверджених 

процедур. 
Надзвичайно важливим завданням сьогодні є необхідно 

постійне удосконалення методичних розробок з оцінювання знань 
студентів за конкретними напрямами підготовки (та/або видами 
навчальної роботи студента) – розроблення специфічних форматів 
застосовуваних методів оцінювання таким чином, щоб вони: 

 забезпечували прозорість процесу оцінювання досягнень 
студентів;  

 забезпечували необхідну гнучкість і варіативність системи 
оцінювання, її індивідуалізацію у відповідності до об’єктивної 
відмінності рівнів програм підготовки, їх спрямованості, специфіки 
навчальних дисциплін і очікуваних результатів навчання тощо; 

 передбачали зворотний зв’язок зі студентом (кожен 
студент повинен мати можливість дізнатися причини, з яких його 
успішність була оцінена відповідним рівнем оцінки) і таким чином 
забезпечували формувальну функцію. 

Ще одним важливим завданням є створення 
загальноуніверситетських банків екзаменаційних, контрольних завдань і 
тестів з усіх навчальних дисциплін, що   передбачає:  

 накопичення інструментарію оцінки успішності навчання 
студентів за спеціальністю з метою його цільового використання та 
подальшого вдосконалення; 

 формування кейсів до завдань для проведення моніторингу 
залишкових знань студентів за фаховим спрямуванням з урахуванням 
знань, вмінь і компетентностей студента відповідно до вимог 
роботодавців щодо певного кваліфікаційного рівня та пов’язаних з ним 
посадових обов’язків. 
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 Удосконалення системи оцінювання студентів, що 
навчаються за заочною та екстернатною формою навчання, на нашу 
думку, має здійснюватися  шляхом запровадження обов’язкового 
виконання спеціально розроблених тестових завдань як передумови 
допуску до заліку/екзамену. Така практика існує не тільки в 
зарубіжних ВНЗ; завдяки її застосуванню у низці ВНЗ України 
змогли відмовитись від оцінювання рефератів, есе, домашніх 
контрольних робіт тощо, які в сучасних умовах часто виконуються 
не студентом  і не можуть гарантувати об’єктивність оцінювання.      

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України «Про вищу освіту». 
2. Збірник нормативних документів Національного 

університету «Львівська політехніка»/ За ред. професора Ю.Я. Бобала. – 
Львів: Видавництво львівської політехніки, 2012. – 772 с. 

3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. 

 
 

УДК 32:364.652.4 
 

КОНФЛІКТОГЕННІ РИЗИКИ ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ. 
 

Засадко В.В. 
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних 

досліджень у м. Львові, старший науковий співробітник, кандидат 
економічних наук. 

 
У глобальному світі високо урбанізовані території стають 

платформою зростання і підвищення конкурентоспроможності, але 
разом з тим вони часто стають точками біфуркації, концентрації 
найбільших проблем, зокрема екологічних та соціальних, створюють 
ризики для людського розвитку. Так, співставлення індексу 
регіонального людського розвитку та рівня урбанізації регіонів України 
схиляє до думки, що ці показники мають обернений зв’язок (рис. 1).  
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Рис. 1. Індекс регіонального людського розвитку та рівень урбанізації 
регіонів України, станом на 01.01.2014 р. 

Побудовано за: [1;  2] 
 

На противагу східним високо урбанізованим областям, західні 
регіони України, де є більшою густота розміщення міст, відзначаються 
вищими показниками людського розвитку та якості життя населення, 
що значним чином обумовлене феноменом метрополійної дисфункції 
міст східних регіонів на тлі невідповідності між економічною 
потужністю регіону та такими його показниками соціального 
благополуччя, як недосконалість системи охорони здоров’я, неналежна 
громадська безпека, суспільна нерівність та значне техногенне 
навантаження на довкілля. Стрімка урбанізація спричиняє нестачу 
вільних робочих місць, що ускладнює ситуацію на ринку праці, 
зумовлює трудову міграцію з прилеглих територій до великих міст, з 
малих міст до обласних центрів.  

Так, для переважної кількості міст України сьогодні притаманні 
такі ризики: постаріння населення; нерегульована  трудова міграція; 
нелегальна зайнятість (особливо у сфері будівництва та у сфері послуг); 
відсутність достатньої кількості дошкільних закладів (у т.ч. дитячих 
садочків) тощо. Поряд з цим, в Україні спостерігається чітка 
взаємозалежність між розміром міста та питомою вагою населення, 
зайнятого у всіх сферах економічної діяльності міста, між розміром міста 
та потенціалом розвитку ринку праці, потребою у новій робочій силі. 
Лідерами щодо залучення трудових ресурсів з регіонів до економіки міст 
в Україні традиційно залишаються м. Київ та обласні центри.  

Нестабільність економічної ситуації та соціально-економічні 
ризики урбанізації, що описані вище, є передумовою виникнення 
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конфліктогенних загроз в урбанізованому середовищі, що часто 
проявляються в поширенні криміногенної ситуації, виникненню 
непорозумінь серед груп населення, збройних сутичок і навіть 
сепаратизму, який становить загрозу не лише економічній безпеці 
регіону, а й національній безпеці. 

Так, в Україні для регіонів з високим рівнем урбанізації 
(східні області України) притаманна значна кількість злочинів, причому 
не лише в абсолютному, але й у відносному вимірі. Зокрема, найбільша 
кількість злочинів на 1 тис. осіб у 2013 р. було скоєно у Луганській 
області, де рівень урбанізації становить 87 % (рис. 2).  
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Рис. 2. Кількість злочинів та рівень урбанізації регіонів України, 2013 р. 
Побудовано за: [1;  3] 

 
Зростаючий вплив конфліктогенних чинників урбанізації у 

поєднанні з погіршенням соціально-економічної ситуації в країні 
створив підґрунтя для значного дестабілізуючого впливу зовнішніх 
політичних чинників, що в кінцевому підсумку призвело до розвитку 
сепаратистських настроїв у східних областях України. 

Основні передумови, що створюють конфліктогенні ризики в 
урбанізованих територіях, такі: 

 неконтрольована міграція; 
 соціально-економічна депресія, що приводить до «пошуку 

винних» та ксенофобії; 
 відсутність виразної національної політики вирівнювання 

соціально-економічних диспропорцій; 
 відсутність культури міжнаціонального спілкування; 
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 протистояння еліт і кланів на тлі високого рівня корупції 
та масової бідності населення; 

 низька відповідальність ЗМІ, що часто роздувають 
конфлікти. 

Поряд із проблемою сепаратизму у східних регіонах в 
урбанізованих територіях з’являється загроза зростання ксенофобії та 
пов'язаних з нею екстремістських ідеологій. В даний час зростання 
міжетнічної напруженості констатується багатьма експертами, і 
очевидно, що необхідно ґрунтовне вивчення даного феномена і тривала 
робота щодо зняття напруженості і запобігання конфліктам. 

Забезпечення економічної безпеки регіонів в умовах 
динамічної урбанізації потребує здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на сталий збалансований розвиток і вдосконалення 
економічного та соціального комплексів міста, приміської території, 
сільської  урбанізованої території, запобігання виникненню умов, які 
призводять до обмеження їх економічних інтересів та деградації 
соціальної сфери, що обов’язково передбачає наявність механізму 
протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, виникненню конфліктів 
серед соціальних груп.  
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Для підвищення конкурентоспроможності випускників та 

розвиток системи їх працевлаштування необхідно розробити програму 
заходів, спрямованих на інтеграцію інтересів роботодавців, вищих 
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навчальних закладів і випускників вищих навчальних закладів з питань 
працевлаштування; використовувати зарубіжний досвід вищих 
навчальних закладів для підвищення рівня конкурентоспроможності 
вітчизняних випускників, а також розробити систему постійного 
оновлення та вдосконалення науково-методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу та забезпечити підтримку й заохочення до 
наукової роботи тощо. 

Суспiльна проблема формування творчо мислячого фахiвця 
визначає сутнiсний змiст інтеграції як дійового педагогічного засобу. 
Інтеграція знань потребує творчого, прогностичного підходу, 
врахування особливостей параметрів знань; виявлення специфіки 
структурування предметних та інтегрованих знань; передбачає 
застосування адекватних змісту  форм, методів, засобів навчання. 
Iнтеграція сприяє виробленню професiйного мислення, оскільки 
психологiчнi основи професiйного навчання пов'язанi з формуванням 
iнтегративних понять, умiнь і навичок узагальненого характеру. 

Власне інтеграція знань є теоретичною науковою основою для 
формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців 
комп'ютерного профілю, в умовах посилення уваги до інтелектуального 
капіталу в умовах сучасного суспільства набуває надзвичайно великого 
значення когнітивна діяльність людини. Її сутність як практичної 
пізнавальної діяльності, полягає у засвоєнні знання, враховуючи його 
різновиди; перетворенні цього знання для надання смислу і предметного 
значення; трансформації тощо.  

Нами обгрунтовано такі концептуальні засади інтеграції 
змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного 
профілю: інтеграцію змісту професійної підготовки розглядаємо як 
чинник мотивації навчання майбутніх фахівців; інтеграція знань є  
основоположною базою для подальшої інтеграції змісту професійної 
підготовки загалом; інтеграція змісту професійної підготовки має 
здійснюватися на засадах   принципу фундаменталізації змісту освіти; 
інтегровані метапредмети як результат інтеграції змісту професійної 
підготовки мають доповнити предметні та інтегровані курси навчання; 
інтеграція змісту професійної підготовки є дійовим засобом формування 
творчої особистості фахівця; необхідна багаторівнева реалізація 
інтегративного підходу до змісту професійної підготовки майбутніх 
фахівців комп'ютерного профілю. 

Розглянемо шляхи впровадження концептуальних засад 
інтеграції змісту навчання фахівців комп'ютерного профілю. 

Забезпечення неперервності професійної підготовки. 
Одним із значущих чинників є неперервність комп'ютерної 
підготовки, що дозволяє з одного боку враховувати під час реального 
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процесу навчання знання й вміння учнів, сформовані на попередніх 
етапах навчання, а з другого боку продовжувати комп'ютерну 
підготовку учнів неперервно, в оптимальному варіанті – все життя, в 
процесі отримання ними знань з різних галузей [1]. Виділяють три 
основні напрями неперервної підготовки: неперервна освіта окремої 
особи протягом всього життя; неперервна підготовка в навчальних 
закладах; неперервна перепідготовка або неперервне підвищення 
кваліфікації фахівців в процесі їхньої трудової діяльності. 
Безперервне підвищення кваліфікації фахівців комп’ютерного 
профілю спрямоване не тільки на послідовне удосконалення їх 
професійних якостей, збагачення і оновлення наявної суми знань і 
умінь, а й на розвиток особистісних властивостей, вдоволення 
індивідуальних освітніх потреб, забезпечення соціального захисту та 
повнішої самореалізації фахівця у процесі професійної діяльності.  

Розробка  психологічного супроводу інтеграції змісту. За 
реалізації інтегративної функції педагогіки, що послуговується 
знаннями інших наукових дисциплін, припускається можливість 
використання методологічних і теоретичних положень, методик, 
різних наукових підходів, зокрема із споріднених з педагогікою наук, 
для вивчення стану сформованості професійної рефлексії майбутніх 
фахівців, але з певними обмеженнями й додатковими роз’ясненнями 
[3]. Тому важливе значення мають регулятивні складові професійної 
самосвідомості. Загалом, психологiчними передумовами iнтеграцiї є 
принцип єдностi свiдомостi та дiяльностi, оскільки інтегрованi 
асоцiацiї є найбiльш складним рiзновидом зв’язкiв психологiчних 
процесiв, вони забезпечують повноту та цiлiсть знань. 

Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту. Розвиток 
науково-методичного забезпечення інтеграції змісту професійної 
підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю має сприяти 
підвищенню якості самостійної роботі студента із засвоєння знань, 
умінь і навичок, що надають не лише конкретні дисципліни освітньо-
професійних програм, але й відповідні інтегровані курси та 
метапредмети. Для цього необхідно створення  баз даних, що містять 
відповідні матеріали щодо навчальної, наукової та методичної 
діяльності за діючими навчальними предметами; сформувати комплекс 
навчально-методичних матеріалів для викладання інтегрованих курсів 
та метапредметів; розробити  матеріали для підготовки викладачів до 
інтегрованого навчання студентів у першу чергу на базі 
загальнокомп’ютерних та професійних дисциплін тощо.  

Забезпечення відповідного навчального середовища. Принцип 
інтеграції забезпечує системну цілісність та динамічність 
структуроутворюючих компонентів освітнього простору, які спрямовані 
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на оптимізацію професійного становлення майбутніх, формування у них 
готовності до навчання впродовж усього життя, здатності до 
самоорганізації та конкурентоздатності у професійній діяльності. 
Досягнення мети побудови освітнього простору на базі принципу 
інтеграції, орієнтованого на формування у студентів професійної 
компетентності передбачає вирішення низки завдань [2]. Зміст 
сучасного інтегративного освітнього простору трактується як як 
інтегрований засіб професійно-особистісного розвитку майбутнього 
фахівця, створеного шляхом встановлення інтегративних зв’язків в 
управлінні професійною підготовкою, організації системної цілісності 
змісту навчання, науково-методичного забезпечення, забезпечення 
ефективної адаптації освітніх програм, навчально-методичної та 
науково-дослідницької роботи до нових вимог якості підготовки 
майбутніх фахівців комп’ютерного профілю тощо .  

Діагностика результатів інтеграції змісту.  У діагностиці 
результатів створених зінтегрованих об’єктів (навчальних курсів, 
інтегрованих курсів, метапредметів, інтегрованих моделів тощо) ми 
спиралися на методики, відібрані та запропоновані М. Чапаєвим, 
оскільки вважаємо їх найбільш повними та ефективними 
[4]: аксіоматичний, антиномний, герменевтичний та гомеомеричний, а 
також методи широкого фронту, подвійного входження базисних 
компонентів в інтегративне ціле, емпіричного аналізу  та 
методологічного експерименту.   

Забезпечення результативності інтеграції змісту. 
Формування педагогічної системи як концепції, тобто системи поглядів 
на явище чи процеси передбачає використання як координації, так і 
субординації інтегративних зв’язків, коли більшість елементів системи 
визначається іншими її елементами та підпорядковується цілому.  

Таким чином, основними результатами інтеграції змісту 
професійної підготовки можна вважати: сформованість цілісної системи 
знань і умінь застосовувати свою професійну компетентність у 
професійній діяльності, здатність до міждисциплінарного баченню і 
вирішення професійних проблем, здатність самостійно інтегрувати 
знання та способи мислення, сформованість навичок професійно-
творчої діяльності та гнучкість аксіосфери майбутнього фахівців 
комп’ютерного профілю, її відкритість для подальшого розвитку. 
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Національний університет «Львівська політехніка», 
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кандидат технічних наук, доцент. 

 
Будь-яка людина протягом життя потрапляє в екстремальні 

ситуації, які можуть бути як пов’язаними, так і непов’язаними з її 
професійною діяльністю.  Так робота працівника органів внутрішніх 
справ передбачає наявність екстремальних (особливих) умов, які 
викликані соціальними явищами криміногенного (некриміногенного) 
характеру, явищами природного характеру з тяжкими наслідками, 
явищами техногенного походження тощо [2]. В разі екстремального 
режиму на виробництві працівник може потрапити в умови, які виходять 
за межі його можливостей. В цьому випадку напруження може 
викликати: біологічний страх, наявність перешкод, дефіцит часу на 
обслуговування, підвищена значимість помилкових дій тощо. При цьому,  
у відповідності до закону Зігеля – Вольфа, при перевищенні напруження 
певного рівня  відбувається різке зниження продуктивності праці. 

Екстремальні умови діяльності характеризуються впливом на 
організм людини постійно діючих, високо інтенсивних, потенційно 
загрозливих для організму факторів. В екстремальних умовах яскраво 
виражені негативні функціональні стани, а діяльність людини 
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здійснюється із залученням резервних можливостей організму. Робота 
за таких умов потребує від індивіда необхідності мати достатньо часу на 
відновлення [3]. 

До того ж поняття „екстремальний” (від лат. extremum – 
крайній) використовують для об’єднання понять як максимуму так і 
мінімуму. Екстремальні умови можуть створюватися не лише 
максимізацією (понаддією), але й мінімізацією (дефіцитом) діючих 
факторів. В обох випадках це призводить до подібних результатів [1]. 

На побутовому рівні збільшення інтенсивності життя, 
кількості інформації, в т.ч. і негативного характеру, непродумана 
щільна забудова міст тощо призводить до проблем з психічним 
здоров’ям людини. 

Наявність екстремальні ситуації, як слідує з наведеного вище, 
призводить до виникнення стресу в людини.  За визначенням, стрес – 
неспецифічна реакція організму на явну або уявну загрозу.  Саме 
наявність уявних загроз, які можуть створюватися засобами 
інформаційного суспільства, відкриває широкі можливості до створення  
для людини умов наближених до екстремальних, при яких особистість 
може розглядатися як об’єкт управління. 

Відповідно з визначенням: особистість – це системна 
якість, яку набуває індивід у взаємодії з соціальним оточенням. Ця 
взаємодія відбувається у формах: спілкування, пізнання і спільної 
діяльності [5, С. 7].  

Метою виховання і розвитку є формування в особистості 
ціннісних орієнтації, відношень, мотивів, які б забезпечували 
оцінювання і регулювання поведінки у відповідності з моральними 
нормами, що притаманні певному соціально-культурному середовищу. 

З позицій «ситуативного управління» управління поведінкою 
людини передбачає врахування параметрів особистості (якості, еталони 
тощо) та зміну параметрів ситуації. 

Коли мова йде про особистість, до уваги беруться еталони: 
когнітивно-інтелектуальні, емоційно-вольові, суспільно-політичні; 
сфери: потребово-мотиваційна, емоційно-вольова, когнітивно-
пізнавальна, моральна, екзистенційно-побутова, та т.ін.  

Управління поведінкою людини у соціотехнічній системі 
передбачає використання: оперативних, тактичних і стратегічних впливів. 

Оперативні впливи - це стимули (позитивні або негативні), які 
викликають швидку і, часто, малоусвідомлену реакцію людини.  

Тактичні впливи  обумовлюють  більш  повільну реакцію  
порівняно з оперативними. Будучи адресованими середовищу та 
задоволенню потреб, ці впливи призводять, у кінцевому рахунку, до 
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зміни дій індивіда. При зникненні цих подразників діяльність негайно 
не припиняється.  

Стратегічні впливи, адресовані системі еталонів індивіда і є,  
по суті, навчально-виховними факторами. Зміна еталонів відбувається 
достатньо тривало,  в ній беруть  участь  також результати власної 
діяльності та впливи із зовні. 

В свою чергу, відомий  психолог К. К. Платонов розуміє під 
особистістю певну біосоціальну ієрархічну структуру та виділяє такі її 
структурні компоненти: спрямованість, досвід (знання, вміння, 
навички); індивідуальні особливості різних форм відображення 
(відчуття, сприйняття, пам'ять) та властивості темпераменту або 
типологічні властивості особистості. 

Наявність у цій моделі компоненту «досвід» передбачає 
принципову можливість впливу («корекції») на особистість у будь-
якому віці. 

В сучасній літературі описуються стани  «зниження» 
активності свідомості: стан очікування, стан здивування, стан 
збентеження, психологічного шоку, перевантаження інформацією (за Ф. 
Богачевим) – перебування в яких людина може дозволити «знівелювати» 
на певний час і в певних межах її особистість. Ці стани можуть бути 
викликані штучно створеними стресогенними ситуаціями (за Вейтцом). 

Цьому може сприяти підвищена сугестивність людини – її 
здатність змінювати свою поведінку на вимогу іншої особи чи групи 
людей, не спираючись на логіку чи свідомі мотиви, тобто підсвідома 
підлеглість вимогам інших людей.  

Ще одним підходом, який дозволяє радикально вплинути на 
поведінку людини є нейролінгвістичне програмування (НЛП). 

Нейролінгвістичне програмування  (НЛП) – це один із 
напрямів сугестивної психотерапії, спрямований на зміну поведінки 
людини шляхом формування заданих програм в «замаскованому 
вигляді» вербальної та невербальної форми [4]. 

Взаємодія з партнером по спілкуванню в НЛП може бути 
описана у термінах  «підлаштовування» і «ведення». 

Підлаштовування – це повторення частин поведінки іншої 
людини (пози, жестів, інтонації, дихання, особливих станів тощо) для 
посилення раппорта (встановлення довір’я і співробітництва у 
взаємовідносинах, підвищення ефективності управляючого впливу).  

На етапі ведення потрібно поступово змінити позу, жести, 
міміку, темп мовлення і дихання партнера по комунікації. В залежності 
від «напряму» ведення, спілкування можна поділити на: ділове, 
емпатичне та гіпнотичне. 
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 В рамках НЛП використовуються і більш складні за 
виконанням техніки впливу – перекривання реальностей, команди 
приховані у питаннях тощо, ефективне використання яких передбачає 
наявність відповідної підготовки та практичного досвіду. 

Таким чином, управління особистістю як об’єктом  передбачає 
не лише врахування її параметрів (якості, еталони, сфери тощо) але й 
наявність у  людини станів перебування в яких дозволяє «знівелювати» на 
певний час в певних межах її особистість.  При цьому це може 
відбуватися в екстремальних умовах або штучно наближених до них. 
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Глибокі соціально-економічні зміни, які відбуваються в 
сучасному суспільстві, висувають абсолютно нові вимоги до розвитку 
особистості вчителя, а саме: вміння орієнтуватися в нових, часто – 
невизначених ситуаціях, вміння самостійно приймати рішення та 
визначати найближчі та перспективні цілі, бути соціально активним, 
креативним та успішним. В цьому зв’язку особливого значення 
набувають задачі створення психолого-педагогічних умов розвитку 
творчої особистості педагога, його творчого потенціалу тощо. 

На сучасному етапі розвитку науки та освіти дослідження в 
галузі становлення творчої особистості є найважливішим напрямком 
науково-теоретичних та практично зорієнтованих експериментів. На 
даний час достатньо глибоко розроблені питання щодо визначення 
психологічних аспектів та особливостей творчої діяльності 
(Дж.Гілфорд, О.І.Кульчицька, В.О.Моляко, К.Роджерс, Б.М.Теплов, 
Е.Торренс, В.Франкл, В.Д.Шадриков та ін.); вивчені проблеми творчих 
здібностей та можливості прояву креативності особистості (І.М.Біла, 
Д.Б.Богоявленська, Е.де Боно, В.М.Дружинін, О.В.Завгородня, 
Н.С.Лейтес, О.М.Матюшкін, Л.А.Найдьонова, Я.О.Пономарьов, 
Дж.Рензуллі, А.Тейлор, Л.Л.Терстоун, Е.П.Торренс, Т.М.Третяк та ін.). 

Розробкою проблеми творчого потенціалу у вітчизняній та 
зарубіжній науці займалися О.О.Глуховська, К.О.Гуськова, 
Е.В.Колеснікова, М.В.Колосова, Н.В.Кузьміна, Ю.М.Кулюткін, 
І.О.Мартинюк, О.М.Матюшкін, В.О.Моляко, В.Ф.Овчинніков, 
О.О.Попель, В.Г.Риндак та ін. В роботах цих вчених творчий потенціал 
розглядається як складне, інтегративне системне утворення, яке вміщує 
певні компоненти. 

В працях Д.Б.Богоявленської, І.П.Волкова, В.М.Дружиніна, 
О.А.Кривопишиної, О.М.Матюшкіна, А.І.Савенкова, М.Б.Шумакової, 
О.Л.Яковлевої створено теоретичні передумови для вивчення 
особливостей діагностики творчого потенціалу особистості, його 
розвитку в шкільному та юнацькому віці. 

При цьому В.О.Моляко [1; 2] неодноразово зазначає, що, не 
дивлячись на те, що дослідження проблеми творчого потенціалу 
особистості має достатньо довгу історію і в зарубіжній, і у вітчизняній 
психології, до цього часу існує безліч “білих плям” в цій галузі 
психологічних досліджень, які наголошують на актуальності здійснення 
подальших теоретико-методологічних та емпіричних досліджень. 
Однією з таких проблем, зазначає В.О.Моляко [1; 2], є те, що в “полі 
зору” педагогів, як правило, опиняються лише обдаровані особистості, а 
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ті, які ще не розкрили свій творчий потенціал, мають досить мало 
шансів виявити свої креативні можливості. Актуальною також 
залишається проблема розвитку творчого потенціалу саме вчителя 
іноземної мови (адже у такому формулюванні цією проблемою науковці 
ще не займалися). При цьому виникають достатньо закономірні 
запитання: за яких умов навчання у вищій школі відбуватиметься 
актуалізація творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови? 
Які психологічні чинники найбільшою мірою сприяють ефективній 
творчій самореалізації студентів в процесі навчання у вищій школі? Чи 
можна мати високий рівень розвитку творчого потенціалу, але при 
цьому не виявляти своєї творчої сутності, тобто не бути творчою 
людиною в повному сенсі цього слова? Які складові творчого 
потенціалу саме вчителя іноземної мови? Всі ці питання потребують 
проведення спеціальних теоретичних та експериментальних досліджень, 
тому актуальність проблеми розвитку творчого потенціалу майбутнього 
вчителя іноземної мови не викликає сумнівів. 

Отже, зважаючи на актуальність проблеми, яка аналізується в 
цій публікації, завданнями статті є: 

1.Описати та охарактеризувати напрямки наукового 
дослідження психології творчості в цілому та психології творчого 
потенціалу зокрема. 

2.Обґрунтувати актуальність вивчення проблеми розвитку 
творчого потенціалу майбутніх фахівців. 

На даний час виокремлюють чотири основні напрямки 
розвитку психології творчості. Один з основних таких напрямків в 
психології та педагогіці враховує філософсько-методологічні аспекти 
освіти. В межах даного напрямку на перший план висуваються 
соціально-філософські проблеми організації творчої діяльності.  
Творчість як діяльність розглядали Г.С.Батищев, Є.Д.Клементьєв, 
Ф.Т.Михайлов, Л.Г.Сагатовська, М.С.Слуцький та ін. Теорію і практику 
системи нетрадиційної, творчої освіти досліджували І.П.Волков, 
В.Л.Мілковський, Б.П.Нікітін, М.Г.Розинський, Р.І.Ситніков та ін. Теми 
формування творчого мислення і ролі творчої діяльності в духовному 
розвитку педагога вивчали К.О.Гусєва, Н.О.Князев, А.А.Мартчан, 
В.О.Пономарчук, О.Г.Спіркін та ін.  

В основу другого напрямку покладено методичні проблеми 
оновлення педагогічного процесу. Творчий підхід до викладання, 
проблемне навчання і розвиток творчих здібностей особистості 
досліджували М.С.Бургін, В.П.Горячкіна, В.І.Добриніна, С.Н.Мареєв, 
О.К.Маркова та ін. Організацію творчої діяльності учнівської та 
студентської молоді, а також проблеми творчого ставлення до дійсності 
як світоглядної характеристики особистості торкнулись в своїх роботах 
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В.Г.Бутенко, В.С.Возняк, І.О.Лепська, Т.В.Морозова, Д.Є.Огородов та ін. 
Соціальні вимоги до творчої особистості, а також творчість учителя в 
багатовимірному просторі розвитку особистості описали Л.М.Васильєва, 
В.О.Кан-Калик, Г.О.Ковальов, О.А.Кривопишина, Л.М.Мітіна, 
В.Ф.Моргун та ін. 

В основу третього напрямку покладено дослідження 
творчості та креативності, а також вивчення проблем навчання та 
формування творчої особистості в пізнавальній діяльності (Г.Я.Буш, 
А.С.Кармін, В.С.Маловічко, Б.В.Марков та ін.). Інноваційну творчість в 
процесі навчання описав М.С.Бургін. Вчений також виділив рівні 
творчої діяльності. Питаннями активізації творчих здібностей студентів, 
а також проблемами формування у студентів творчого мислення за 
допомогою навчальних ігор займалися В.С.Бязиров, Л.П.Єфімова, 
М.М.Криоков, Ю.О.Миславський, Т.І.Поніманська, Н.Х.Сатдінова та ін. 
Дивергентні здібності і творчість, а також психологічні аспекти 
педагогічної творчості висвітлено в роботах Л.А.Карпенко, 
В.А.Петровського, О.Ф.Потьомкіної, Ю.Н.Ракчеєвої, К.М.Романової, 
Г.В.Сорокоумової. Співвідношення творчості та моральності, а також 
емпатію як елемент педагогічної творчості досліджували 
М.І.Воловікова, Н.І.Непомняща, Т.А.Ребеко, В.П.Савельєв, О.Семендяй. 
Спілкування як творчий процес, діалог в творчому навчанні вивчали 
Ю.І.Зуєв, В.О.Кан-Калик, Н.І.Панкратов, В.В.Рижов, Г.С.Трофімова. 

Четвертий напрямок орієнтується на психолого-педагогічні 
аспекти розвитку здатностей індивіда до творчості та становлення 
рефлексії особистості. Суміжні проблеми розвитку творчості й 
рефлексії, а також психологію творчості в навчальному процесі 
проаналізували Д.Б.Богоявленська, І.І.Ільясов, М.І.Найдьонов, 
Я.О.Пономарьов, І.С.Якиманська. Пізнавальні процеси в творчості,  а 
також дослідження природи пізнавальної активності розглянули 
М.С.Єгорова, О.С.Єрмакова, О.С.Чернега, Г.Д.Чистякова, 
О.І.Щебланова та ін. Потенційні творчі можливості особистості та їх 
висвітлення у міжособистісних стосунках вивчали та описували в своїх 
працях І.С.Аверіна, О.І.Колков, Ю.А.Корделяков, О.В.Сухарев, 
Н.П.Щербо. Процеси рефлексії та саморегуляції в творчості, а також 
формування засобів саморегуляції як умову розвитку творчого 
мислення в навчанні дослідили М.М.Гарифулліна, О.В.Завгородня, 
О.К.Осницький, М.В.Попова, І.М.Семенов, Е.Д.Телегіна. 

Проблеми формування творчих здібностей в навчанні, 
принципи діагностики і розвитку творчих здібностей особистості 
вивчали І.М.Біла, Л.Б.Єрмолаєва-Томіна, А.З.Зак, О.О.Мелік-Пашаєв, 
В.В.Мухортов, Я.О.Пономарьов. Диференційні проблеми розвитку 
творчих здібностей і здатностей, можливі шляхи експериментального 
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вивчення творчості в диференційній психології та психофізіології 
проаналізовано в роботах О.А.Голубєвої, М.К.Кабардова, 
О.І.Медянникова, О.С.Молчанова, В.О.Печенкова, І.В.Тихомірової та 
ін. Психологічні аспекти педагогічної творчості, показники 
ефективності праці вчителя досліджували в своїх роботах 
Ю.Б.Гіппенрейтер, В.О.Моляко, О.К.Маркова, В.С.Ротенберг, 
Т.М.Третяк та ін. 

В сучасній психології актуальним є напрямок, який вивчає 
духовність і творчість в освітньому просторі. Творчість, професіоналізм 
і духовність педагога проаналізували в своїх роботах І.Акімов, 
В.В.Афонін, Є.Н.Дмитрієва, В.В.Клименко, В.В.Рижов, 
Г.В.Сорокоумова, Т.А.Флоренська, В.С.Шулянський. Творчу діяльність 
як передумову розвитку духовності описує О.Б.Свешніков. Духовно-
моральний розвиток учнів в творчому процесі досліджує О.Н.Ульянова. 

Проблеми гуманізації суб’єкт-суб’єктних стосунків в практиці 
педагогів-новаторів описує в своїх роботах Н.О.Гвоздєва. 
Гуманістичний і духовний потенціал спілкування, особливості духовно 
зорієнтованого діалогу та розвитку особистості в цьому процесі 
досліджують Н.В.Володько, Н.Г.Комратова, М.В.Носков, 
А.В.Повшедний, Ф.В.Повшедна, В.В.Рижов, Л.В.Чалова. Духовність та 
одухотворення освіти, гуманістичне мислення, його значення для 
системи освіти розглянули в своїх працях В.В.Большакова, 
І.В.Петривня, В.М.Соколов, В.М.Строгецький. Проблему становлення 
духовного потенціалу особистості в системі освіти вивчали 
С.Ф.Аракелова, А.А.Жидко, О.Л.Краєва, Л.А.Протасова, 
О.В.Савруцька. Розвиток творчої особистості із врахуванням 
гуманістичного підходу в освіті, необхідності орієнтування викладача 
на індивідуальні особливості студентів в навчальному процесі 
дослідили Л.О.Кудріна, В.В.Рижов та ін.  

Отже, вивчення проблеми становлення творчого потенціалу 
майбутніх фахівців не втратило своєї актуальності в наш час, адже 
творчий потенціал – це необхідна складова особистості, яку слід, 
безперечно, вивчати, діагностувати і розвивати.  
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МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ОСОБИ 

 
Щурко У.В. 

Львівська національна академія мистецтв, старший викладач кафедри 
менеджменту мистецтва, кандидат економічних наук. 

 
Безпека – категорія, яка охоплює усі сфери життєдіяльності, 

категорії та рівні управління. Розвиток жодного суспільства чи його 
сегменту неможливий без забезпечення адекватного рівня безпеки. 
Розуміння безпеки як необхідного елемента існування було й декілька 
століть тому, і тисячоліття тому. Вчені вважають, що термін «безпека» 
почав вживатися з 1190 року і означав спокійний стан духу людини, яка 
вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки [1]. У цьому контексті 
особливого значення набуває вивчення взаємозалежності ключових 
функцій суспільного буття – існування і самозбереження, розвитку і 
безпеки, що виступають двома сторонами процесу життя суспільства.  

 У Стародавньому Римі ці функції людини і суспільства 
перебували на чільному місці. Цицерон на перше місце висував 
функцію безпеки, зазначаючи: «Перш за все, кожному виду живих істот 
природа дарувала прагнення захищатися, захищати своє життя, 
...уникати всього того, що здається шкідливим, і добувати собі все 
необхідне для життя» [2]. 

Поступово категорія розвинулася в наукове поняття 
«безпеки», яку почали досліджувати в кожній окремій галузі – 
економіка, соціологія, політологія, військова справа, екологія та ін.. так, 
з часом в науковий обіг увійшло поняття «національна безпека», тісно 
пов’язане з категорією «безпека». На думку П. Бєлова, вивчаючи термін 
“національна безпека”, слід використовувати «тріадну трихотомію»: 
перша – людина, народ, нація; друга – потреби, цінності, інтереси; третя 
– небезпека, загрози, виклики [3]. Для аргументації будь-якого підходу 
виникає потреба у з’ясуванні взаємозв’язку між інтересами, що 
становлять зміст національної безпеки, визначення причин їх інтеграції 
та необхідних умов для забезпечення їх балансу [4, с.8]. 

Економічна безпека як підвид безпеки (національної безпеки, 
зокрема) сформувалася в наукову категорію відносно недавно – у другій 
половині ХХ ст., хоча поняття «безпека» є ключовим зв’язуючим 
елементом у системі взаємовідносин «економіка-безпека». 
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Як соціальне явище економічна безпека виявляється на різних 
рівнях: 1) міжнародному (глобальна, регіональна); 2) національному 
(державна, недержавна); 3) корпоративному (фірми, підприємства, 
корпорації); 4) особистому (фізичних і юридичних осіб). Забезпечення 
економічної безпеки є не лише процесом залучення економічних 
механізмів і засобів держави, а й використовує позаекономічні засоби 
(політичні, правові, культурно-духовні, інформаційні, військові, 
екологічні та ін.). 

На думку Ложкіна Г. і Комаровської В., – це система заходів, 
спрямованих на забезпечення захисту людини від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, які забезпечують передумови виживання суб’єкта в 
кризових умовах, захист життєво важливих економічних інтересів 
особистості, створення внутрішнього імунітету та зовнішнього захисту 
від дестабілізуючих впливів, можливість забезпечення гідних умов 
життя та стійкого розвитку особистості [5]. 

З позицій економічної безпеки дуже важливо оцінювати вплив 
потенційних та реальних загроз і ризиків. Загроза економічній безпеці 
особистості – це сукупність умов і чинників, які створюють небезпеку для 
її життєво важливих інтересів. Інтереси особистості полягають у 
реалізації конституційних прав і свобод, в забезпеченні особистої 
економічної безпеки, підвищенні рівня та якості життя, у фізичному, 
духовному та інтелектуальному розвитку суб’єкта [5]. Відповідно до ст. 3 
Закону України «Про основи національної безпеки України» (від 2003 р.), 
об'єктами національної безпеки є: (1) людина і громадянин - їхні 
конституційні права і свободи; (2) суспільство - його духовні, морально-
етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, 
інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси [6]. 

 Серед пріоритетних напрямків розвитку національної 
безпеки, зокрема, в сфері захисту інтересів особи, законодавчо 
виокремлюють забезпечення її духовного розвитку: «розвиток 
духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського 
народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для 
розширеного відтворення населення», а загрозою у соціальній та 
гуманітарній сферах – «прояви моральної та духовної деградації 
суспільства; зростання дитячої та підліткової бездоглядності, 
безпритульності, бродяжництва». Серед основних напрямів державної 
політики з питань національної безпеки України є: «забезпечення 
неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і 
громадянина;  створення дійових, у тому числі судових, механізмів 
захисту конституційних прав людини і основних свобод; формування і 
вдосконалення політико-правових, соціально-економічних та духовно-
культурних засад етнонаціональної стабільності, відпрацювання 
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ефективних механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот та 
розв'язання міжнаціональних суперечностей; забезпечення 
міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням 
на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у тому 
числі щодо розподілу сфер впливу на території України [6].   

Аналогічні положення про пріоритетність духовного розвитку 
особи, забезпечення її прав і свобод, захист інтересів та усунення загроз 
її безпечному етнокультурному та релігійному містяться й у інших 
нормативно-правових актах: Стратегії національної безпеки України 
«Україна у світі, що змінюється» (2012), Постановї Верховної Ради 
України «Про Концепцію (основи державної політики) національної 
безпеки України» (1995), Конституції України (1996), інших 
документах. Ситуація, що склалася в Україні після Революції гідності та 
початку воєнних дій на Сході України, на нашу думку, спричинена 
недотримання прав і свобод особи та неналежному розвитку духовних 
цінностей і та їх захисту. Економічна безпека особи насамперед 
повинна враховувати її інтереси як індивіда і окремого елемента в 
соціумі, для якого духовне завжди є пріоритетним перед матеріальним, 
а перестановка цих понять розвиває споживацьке відношення і порушує 
як безпеку особи, так і безпеку суспільства загалом. А це, своєю чергою, 
не дає належних підстав для формування міцного фундаменту для 
розвитку потужної національної держави з усвідомленням кожного 
громадянина її невід’ємною часткою.   
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА  

 
Прусак В.Ф. 

Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри 
дизайну, кандидат педагогічних наук. 

 
Існуюча система професійної підготовки дизайнерів не 

повністю враховує нові можливості та аспекти їх майбутньої 
професійної діяльності, що зумовлено рядом суперечностей, зокрема 
між інтегративним характером професійної діяльності дизайнера та 
ізольованим підходом до їх екологічної підготовки у вищих 
навчальних закладах. Основними шляхами розв’язання зазначених 
суперечностей є розробка системи неперервної екологічної 
підготовки. Дизайнерові, який працює над конкретним проектом, 
необхідно враховувати не лише мистецьку цінність та суспільну 
корисність, а й екологічну безпечність розробки. У центрі уваги 
дизайнера не просто речі, машини, предметне середовище, а передусім 
системно-суперечливі взаємозв’язки людини з довкіллям. Водночас 
важливо простежити фактори, що впливають на становлення 
дизайнера: соціально-культурне середовище, умови професійної 
творчості, світоглядні орієнтації тощо. Звичайно, ці фактори зумовлені 
специфічними особливостями суспільства, економіки та культури.  

На сьогодні у професії дизайнера спостерігається зростання 
багатофункціональності екологічних знань, які забезпечують роботу 
системи людина – техніка – середовище. Саме ця якість забезпечує 
можливості застосування набутих знань у різних галузях людського 
пізнання і діяльності, дозволяє здійснювати синтез засвоюваних знань, 
досягаючи їх цілісності і системності. Ця ж особливість дозволяє 
інтегрувати знання за певними критеріями і тематикою у різноманітні 
міждисциплінарні блоки [1, с. 46]. Інтеграція різних видів знань 
провадиться з метою надання їм більшої компактності, щільності і 
цілісності. 

Провідною ознакою екологічних знань є їх інтегративний 
характер. За умов альтернативного вибору програм, підручників, 
підходів до процесу навчання, незмінним залишається необхідність 
формування екологічного мислення студентів. Наразі цілком 
обґрунтованим є положення щодо недоцільності обмеження 
навчального змісту тільки засвоєнням знань, умінь і навичок, натомість 
вимагається глибина знання, яка безпосередньо пов’язана із процесом 
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мислення. Така позиція зумовлює необхідність розглядати процес 
усвідомлення навчального матеріалу як певний спосіб мислення про 
відповідні явища, що безпосередньо ототожнюється з вимогами 
екологічної освіти. Можливість такого процесу відбувається за умови 
формування системи неперервної екологічної підготовки. Мова йде не 
про окремий предмет, а про інтеграцію екологічних знань, покликаних 
формувати екологічне мислення майбутнього дизайнера.  

Багатоаспектність екологічних проблем перетворили сучасну 
екологічну підготовку на складну педагогічну систему, яка охоплює 
прикладні та фундаментальні дисципліни, органічно пов’язані між собою. 
Водночас пріоритетною стає інтегруюча функція екології. Зокрема, вчені-
філософи підкреслюють спрямованість екології у майбутнє, її глибоку 
прогностичність, причетність до фундаментальних аспектів існування 
людства, спрямовуючи дослідників ґрунтуватися на методологічній 
позиції щодо синтезу усіх знань про природу й закони розвитку 
суспільства [2, с. 6]. Пошук нових підходів до формування системи 
екологічних знань сприяли дві обставини: необхідність структуризації 
нових знань і нової інформації, а також необхідність більшою мірою 
оволодівати знаннями міждисциплінарного характеру [5]. 

Таким чином, мiждисциплiнарний характер екологічної освіти 
дозволяє охоплювати вci piвнi професійної підготовки майбутніх 
дизайнерів, дає можливість усвідомлювати складний характер проблем 
навколишнього середовища. Стратегічним напрямком формування 
системи неперервної екологічної підготовки дизайнера в контексті 
інтегративних тенденцій є виховання професіонального фахiвця-
прaктика, який володіючи інформацією спроможний швидко реагувати, 
виявляти, локалізувати джерела екологічної загрози, визначити основну 
тактику у вирiшеннi проблем техногенної безпеки та основні принципи 
екологічної політики. 

Освіта майбутніх дизайнерів, педагогічною засадою якої є 
неперервність екологічної підготовки, конкретизується такими 
положеннями: екологічні знання набувають статусу світоглядних, які 
потребують постійного оновлення на різних етапах та усіх сферах 
життєдіяльності людини; інтеграція у професійній підготовці майбутніх 
дизайнерів передбачає ступеневість дизайн-освіти на основі 
iнтегративного підходу до навчання та відображення реальних 
взаємозв’язків між виробництвом та мистецтвом; реалізація принципу 
наступності у підготовці майбутніх дизайнерів реалізується засобами 
інтеграції знань студентів на різних етапах навчання; орієнтація 
екологічної підготовки на практичні потреби студентів, їх інтереси і 
запити передбачає інтеграцію на змістовому (знання, уміння, навички) 
та процесуальному (форми, методи, засоби навчання) рівні.  
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Стратегією реалізації цілісності екологічної підготовки 
дизайнера в контексті інтегративних тенденцій є цілеспрямоване 
об’єднання всіх дисциплін для цілісного вивчення екологічної 
складової явищ і процесів. Інакше кажучи, “міждисциплінарна 
інтеграція у процесі дослідження пізнавальних і професійних проблем. 
Але найчастіше її розуміють як узгодження лише наукового змісту 
навчальних дисциплін. Метою ж є уміння студентів використовувати 
“апарат” (методологію, основні поняття і положення) дисциплін як 
методологічний, теоретичний і технологічний засіб дослідження 
пізнавальних і професійних проблем і завдань 3, с. 10. При цьому 
здійснення міждисциплінарної інтеграції має забезпечувати побудову 
цілісних моделей явищ, які вивчаються; створення умов для 
усвідомленого розуміння студентом цих явищ і вирішення конкретних 
пізнавальних проблем і ситуацій; уміння студентів; цілісний розвиток 
особистості студента тощо. Розробка на цих засадах відповідної 
єдиної методичної системи як моделі цілісної системи навчання 
забезпечується саме розвитком процесів міждисциплінарної інтеграції, 
і інтегральна функція є найважливішою і визначальною функцією.  

Тому освіта майбутніх дизайнерів, педагогічною засадою 
якої є цілісність екологічної підготовки дизайнера, в контексті 
інтегративних тенденцій конкретизується такими положеннями: 
дотримання методологічних принципів історизму, системності, 
об’єктивності, взаємозв’язку та взаємообумовленості явищ, єдності 
пізнання природи й суспільства, як єдиної методологічної основи 
екологічної підготовки; здійснення міждисциплінарної інтеграції для 
цілісного вивчення екологічної складової явищ і процесів; формування 
у майбутніх дизайнерів уміння будувати цілісні моделі розв’язання 
професійних проблем. 

Система екологічної підготовки дизайнера в контексті 
інтегративних тенденцій є різнорівневою: світоглядний рівень – 
забезпечення розвитку особистості фахівця; професійний рівень – 
формування загальнонаукової бази професії дизайнера; екологічний 
рівень – формування спеціально-наукової бази. На цій підставі 
відбувається інтеграція фундаментального, гуманітарного, 
спеціального знання, що забезпечує всебічне бачення фахівцем своєї 
професійної діяльності в контексті прийдешніх технологічних і 
соціальних змін. Виховання багатогранної творчої особистості має 
реалізуватися через оптимальне поєднання фундаментального, 
гуманітарного і професійного блоків дисциплін, їх взаємопроникнення 
на основі міжпредметних зв’язків, інтегрованих курсів, 
міждисциплінарних форм контролю, що забезпечують формування 
цілісної свідомості на основі системного знання 6.  
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З погляду самого процесу інтеграції виокремлені нами рівні 
формування неперервної екологічної підготовки дизайнера є складними 
системами і самі складаються з елементів нижчого рівня: тем, понять, 
законів, уявлень тощо. Через те ми називаємо їх метаелементами 
інтеграції екологічних знань. Елементи нижчого рівня ми називаємо, 
відповідно, елементи-теми, елементи-закони, елементи-поняття тощо. На 
найвищому рівні інтегруються самі метаелементи, а на нижчих – складові 
цих мета елементів: світоглядні, професійні та екологічні знання.  

Формування системи неперервної екологічної підготовки 
майбутніх дизайнерів відбувається шляхом введення в навчальні 
програми спеціальних дисциплін екологічного спрямування, 
наповнення інших дисциплін матеріалом екологічного змісту. Не менш 
важливим напрямом є і розробка інтегративних курсів екологічних та 
професійних дисциплін, зокрема їх системи, оскільки “система 
інтегративних курсів виступає як якісно нова, цілісна система, наділена 
інтегративними властивостями, що якісно відрізняються від 
властивостей окремих курсів, що створили цю систему.. 

На нашу думку, завданнями інтеграції метаелементів – 
світоглядного, професійного та екологічного рівнів екологічної 
підготовки майбутніх дизайнерів – є: орієнтація на інтегрований 
характер діяльності дизайнера; забезпечення системності екологічної 
підготовки дизайнера; забезпечення перспективного розвитку 
можливостей майбутнього дизайнера; формування здатності студентів 
застосовувати екологічні знання у професійній діяльності. Для 
інтеграції компонентів системи неперервної екологічної підготовки 
дизайнера – світоглядних, професійних та екологічних знань – 
перспективними є такі завдання: розробка наскрізних програм 
екологічної підготовки майбутніх дизайнерів на основі інтегративного 
підходу; фундаменталізація та інтеграція змісту світоглядних, 
професійних та екологічних знань; наявність варіативних курсів 
екологічної підготовки, залежно від спеціалізації майбутніх фахівців;  
розроблення відповідного науково-методичного та навчально-
методичного забезпечення, координація діяльності викладачів 
професійних та екологічних дисциплін у розробці інтегративних 
навчальних програм. Система екологічної підготовки дизайнера є 
різнорівневою, причому доцільним є визначення завдання для кожного з 
рівнів екологічної підготовки майбутніх дизайнерів та інтеграції їх 
світоглядних, професійних та екологічних знань.  

Формування системи неперервної екологічної підготовки 
дизайнера буде ефективнішим за умов: успішно здійснений відбір 
елементів змісту неперервної екологічної підготовки дизайнера; 
якнайшвидший перевід змісту неперервної екологічної підготовки 
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дизайнера зі сфери виробничої діяльності у навчальну; за діяння 
максимального числа можливих ланок екологічної підготовки під час 
навчання; оптимальне введення екологічної складової до навчальних 
методик. Окрім цього, до кожного рівня формування системи 
неперервної екологічної підготовки дизайнера має бути певна система 
методів навчання і виховання, яка відповідає вимогам 
культурологічного підходу. Таким чином, у сучасних умовах екологічна 
підготовка майбутніх фахівців з дизайну повинна бути спрямована на 
формування цілісної системи інтегрованих фундаментальних знань з 
урахуванням відкритості сучасних освітніх систем.  
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РОЛЬ ПЕРЦЕПТИВНГО ОБРАЗУ В ПОБУДОВІ  

ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Балебрух Ю.Б. 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

викладач кафедри практичної психології та педагогіки. 
 
Життєва стратегія особистості відображає особливості 

спрямованості особистості, притаманних їй способів поведінки та 
вирішення життєвих проблем, а також способів побудови особистісних 
взаємостосунків. Відповідно, особливості життєвої стратегії можуть 
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впливати на успішність адаптації індивіда у соціумі. Важливим є 
питання визначення тих чинників чи передумов, що стають основою для 
побудови тієї чи іншої життєвої стратегії особистості. 

Поняття «життєвої стратегії» у сучасній психологічній науці 
не набуло однозначного визначення. Альбуханова-Славська вважає, що 
основну життєву стратегію особистість здійснює тільки в якості суб'єкта 
свого життя. Стратегія життя - це її інтегральна характеристика. Це 
стратегія пошуку, обґрунтування та реалізації своєї особистості в життя 
шляхом співвіднесення життєвих вимог з особистісною активністю, її 
цінностями і способом самоствердження [1]. 

Поняття життєвої стратегії можна співвіднести з поняттям 
«стилю життя», запропонованим А. Адлером. Стиль життя за Адлером – 
це спосіб досягнення особистістю її цілей, певний сценарій життя, за 
яким вона живе. Відоме також у психології поняття Е.Берна «життєвого 
сценарію», «ролей», яке має подібне значення.  

К. Хорні розглядала три стратегії поведінки в соціумі, а також 
захисні стратегії: рух від людей – ізоляція, намагання не вступати у 
близькі стосунки, рух до людей – поступання власними потребами заради 
потреб інших, рух проти людей – намагання домінувати над іншими.  

Життєві стратегії відображають типові, стійкі стереотипи 
поведінки, а також пов’язані з ними цілі та цінності. Наприклад, 
стратегія «жертви», «матері», самореалізації, т.д. 

В побудові життєвої стратегії відіграє важливу роль 
перцептивний образ. В першу чергу, це може бути образ світу, а також 
образ себе. На думку О.М. Леонтьєва, людина сприймає світ в п’яти 
вимірах: простору (3 виміри) , часу, а також п’ятому вимірі – 
смисловому полі [2]. Образ, який сприймає людина, на його думку, 
відображає не лише окремі властивості чи форму (гештальт), але й 
цілісний предмет. Леонтьєв О.М. вважає, що, отримуючи в процесі 
пізнання інформацію ззовні, людина будує образ цього світу, і, при 
цьому, цей образ не означає повне чи завжди об’єктивне відображення 
[2]. К.Роджерс також наголошував на тому, що особистість бачить світ 
через призму свого досвіду, і цей суб’єктивний світ є тлумаченням світу 
об’єктивного. 

Дж. Келлі, творець теорії особистісних конструктів, 
досліджував особливості когніцій, і виявив, що в побудові свого 
ставлення до світу людина використовує процеси порівняння та 
аналогії. Наприклад, ми сприймаємо трьох людей з близького оточення, 
про двох з них людина може говорити як щирих, а третього – як 
нещирого. Пізніше на основі цього конструкту людина може оцінювати 
інших людей. Ймовірно, досвід спілкування зі значимими близькими у 
дитинстві стає основою для формування перших конструктів.  
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Значну увагу привертає також образ «Я» як чинник побудови 
стратегії життя. Виступаючи як творець власного життєвого шляху, 
людина прагне досягти певних цілей. У її свідомості існує образ «Я-
реального» та «Я-ідеального». «Я -ідеальне» включає образ тіла, 
особливості поведінки, риси особистості, якими особистість хотіла б 
володіти у майбутньому. Цей образ направляє активність особистості для 
досягнення наступного рівня свого розвитку. Проте, не завжди 
особистість обирає стратегію саморозвитку або самореалізації. Інколи 
особистість прагне відповідати вимогам соціуму, певним шаблонним 
ролям, статусу, тощо, які не дозволяють їй реалізувати власний потенціал.  

К. Роджерс вважав, що «Я-ідеальне», цей образ кращого себе, 
починає формуватися ще в дитинстві шляхом прийняття чи неприйняття 
батьками особистості дитини [3]. Якщо батьки не приймають 
індивідуальності дитини, її потреб, то згодом дитина вчиться 
відповідати вимогам батьків, а в дорослому віці орієнтується на 
схвалення інших – наприклад, матеріальні цінності як показник 
престижу у суспільстві. Також батьки можуть сприяти тому, що ще в 
дитинстві починає формуватися негативний Образ Я, що 
супроводжується низькою самооцінкою, зневірою у власні сили та 
можливості. Такий Образ Я не дозволяє особистості обирати життєву 
стратегію саморозвитку, успіху, свободи. 

Образ «Я» у психологічній науці можна досліджувати шляхом 
використання методики К. Роджерса «Хто Я?», яка дозволяє виявити 
смислову складову різних репрезентацій Я. Окрім цього, перцептивний 
Образ Я можна трансформувати у візуальну форму, запропонувавши 
досліджуваному уявити себе в майбутньому, коли він стане тим, ким 
прагне бути, коли Я-ідеал буде досягнуто. Така методика 
використовується у методі наративу, коли психотерапевтичний ефект 
досягається шляхом складання історії про самого себе, зі змалюванням 
себе в образі головного героя. На наступному етапі історія 
перебудовується так, як цього би хотів клієнт, що безпосередньо є 
втіленням його Я-ідеального.  

У психологічній практиці відомою є також методика 
візуалізації, що полягає у візуальному представленні певної своєї 
життєвої цілі – створення колажу, малювання, що дозволяє особистості 
створити чіткий образ бажаного у своїй свідомості. Така методика часто 
виявляється ефективною у досягненні результату. Леонтьєв О.М. 
вважав, що свідомість-образ стає також свідомістю-діяльністю, тобто 
переходу до дій передує створення образу потреби, предмета діяльності. 

Образ світу та Образ «Я» перебувають у постійній взаємодії. 
К.Хорні говорила про стратегії психологічного захисту, які базуються 
на таких узагальнених образах. Наприклад, людина може сприймати 
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себе «поганою» та світ «поганим», і така картина світу зумовлює 
пасивну стратегію життя, сповнену страждань. Навпаки, «хороший» 
Образ себе і світу дозволяє людині вірити у власні сили та можливості, 
які їй пропонує оточення.  

Таким чином, перцептивний образ, що включає чуттєву та 
смислову складові, дозволяє людині не лише формувати цілі у 
предметній діяльності, але й направляє творення власної особистості, 
структурує процес побудови власного життєвого шляху.  
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Актуальність проблеми формування професійної культури  

майбутніх фахівців зумовлена наявністю потреби суспільства у  
висококультурних кадрах, інноваційні вимоги до сучасного фахівця 
вимагають перегляду організації, змісту, методик і технологій 
професійної освіти у вищих професійних училищах.  

Формування професійної культури учнів вищих професійних 
училищ ускладнюється недостатньою мотивацією учнів та їх 
неготовністю до сприйняття професійної культури внаслідок 
перевантаження учнів споживацькими принципами порівняно з 
творчими установками відносно життя і культури. Важливим чинником 
недостатнього рівня сформованості професійної культури учнів вищих 
професійних училищ є і недостатня підготовленість викладачів та 
інженерно-педагогічних працівників до цієї діяльності. Це зумовлює 
доцільність розробки теоретичних основ та методичних розробок щодо 
формування професійної культури учнів вищих професійних училищ 
сфери обслуговування.  
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Формування професійної культури учнів вищих професійних 
училищ сфери обслуговування спирається на розроблені нами такі 
педагогічні умови формування професійної культури фахівців сфери 
обслуговування: забезпечення готовності викладачів та інженерно-
педагогічних працівників до формування професійної культури учнів на 
основі інтеграції видів культури; забезпечення готовності учнів вищих 
професійних училищ до сприйняття професійної культури; формування 
професійно-культурологічної компетентності учнів вищих професійних 
училищ на основі виявлених особливостей професійної підготовки 
майбутніх фахівців сфери обслуговування та визначення її 
культурологічної складової в контексті соціального та навчального 
середовища сучасного суспільства.   

Виходячи зі специфіки професійної діяльності майбутніх 
фахівців сфери обслуговування, ми обрали підходи, які відповідають 
педагогічним умовам, етапам та компонентам формування професійної 
культури, а саме: гуманістичний та організаційний підходи – для 
цілепокладання, підготовки та забезпечення формування професійної 
культури учнів ВПУ, де основою формування професійної культури 
учнів є діяльність викладачів та інженерно-педагогічних працівників, 
яка грунтується на сформованості і єдності професійно-педагогічної та 
культурологічної підготовки; особистісний та аксіологічний підходи – 
для роботи з учнями в процесі підготовки їх до сприйняття професійної 
культури, що передбачає орієнтацію на розвиток особистості та 
забезпечення готовності до сприйняття професійних цінностей та 
культурологічних основ професії; компетентнісний та культурологічний 
підходи – для гармонізації професійної та культурологічної складових 
підготовки на основі ціннісного ставлення особистості і підготовки до 
розвитку професійних компетенцій майбутнього фахівця. 

Проблема формування професійної культури як основи 
інноваційного потенціалу фахівця виходить за рамки фахових 
дисциплін і стає основою для створення цілісної системи 
міжпредметних зв’язків. Отже, основним завданням викладача є 
інтеграція видів культур у цілісну професійну культуру фахівця сфери 
обслуговування, зокрема інформаційної, психологічної, інтелектуальної, 
громадянської, правової, аксіологічної, екологічної, економічної, 
естетичної, художньої, алгоритмічної, світоглядної, організаційної, а 
також культури життєвого самовизначення, праці,  міжособистісних 
взаємин, спілкування тощо. 

Особливостями формування культури в сучасний період є  
свого роду боротьба з середовищем, оскільки те, що відбувається у 
навчальному закладі і поза ним, це два різні, часто антагонічні  світи, в 
яких існують учні. Очевидно, що за цих умов не так важливо формально 
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«сформувати культуру», як узгодити ці світи з повільним, але 
наполегливим перетягання до доброго, цінного. 

Перш за все, значний антикультурний вплив мають засоби 
масової інформації. Оскільки ні педагоги, ні навчальні заклади 
практично не можуть впливати на програми телебачення чи зміст 
журналів, то вони повинні спрямувати свої зусилля на зміну ставлення 
учнів до них. Тут доцільно використати ефект пересичення 
інформацією, яка стосується низькопробних бойовиків, сексуальних 
сцен, пропаганди криміналу тощо. Тут величезну роль відіграє 
випередження подій. Нині молодь шукає (часто підсвідомо) 
альтернативу, які доцільно їм запропонувати в системі формування 
справжньої культури: спочатку шляхом критичного аналізу, зокрема на 
матеріалі сфери обслуговування. Зауважимо, що дуже важливим є 
проблема відсутності запиту з боку багатьох учнів щодо формування 
культури. Тому важливою передумовою формування професійної 
культури є саме сформувати в учнів запит, зацікавлення, бажання 
сприймати відомості та засвоювати уміння. Не менш важливим є і 
реальна оцінка контингенту вищих професійних училищ у цьому 
контексті. Сучасна практика свідчить, що культурний досвід учнів 
складається з багатьох, часто суперечливих, нашарувань, серед яких 
переважає видовищний синтез мистецтв, що сформувався в розвинену 
індустрію реклами, естради, телебачення, комп’ютерних технологій. 
Більшу довіру в учнів сьогодні викликає візуальний образ, ніж 
літературний; учні відвикають від художньо-естетичного коду слова. 
учням важко відділити мистецтво від його неякісної імітації.  

Ми вважаємо необхідним розгляд процесу заздалегідь 
запланованого формування професійної культури у вищих професійних 
училищах як альтернативного  процесу до стихійних процесів 
формування культури сучасними чинниками (засоби масової 
інформації, негативні приклади з галузі, фальшиві уявлення побутового 
характеру, сім’я, формальний підхід до формування культури у ВПУ 
тощо). У сучасних умовах важливо не стільки формувати професійну 
культуру (класичні основи відомі давно і всім), скільки виправляти і 
коригувати стихійно сформовані в учнів неправильні, антикультурні 
уявлення та установки. Для цього необхідна педагогічна підтримка 
виявленого позитиву.  

На сучасному етапі важливим є подолання негативного став-
лення учнів до культури і пропедевтична мотивація (для появи запиту в 
учнів) як формування готовності учнів сприйняти культуру, іншими 
словами формувати в першу чергу відношення до професійної культури. 
Пропедевтичну мотивацію сприйняття професійної культури поділяємо 
за чинниками впливу на  прагматичні та моральні, причому прагматичні 
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доволі сильні, а моральні відносно слабкі і саме їх треба посилювати. 
Професійна культура працівника сфери обслуговування передбачає 
наявність у нього здатності до моральної творчості, володіння 
професійними знаннями, уміннями й навичками, серед яких значне 
місце займають навички культурного спілкування, адекватного 
донесення інформації, естетизація процесу надання обслуговуванняи.  

Для ефективного формування професійно-культорологічного 
компонента є зміна ставлення до культурологічного компонента 
професії і в учнів, і в педагогів. Доцільно ліквідувати беззмістовні 
втрати часу на так звані позаурочні заходи, що носять формальний 
характер, та ввести цілеспрямовані курси, позаурочні захити, які 
виходять від учнів і сприяють глибшому усвідомленню ними 
необхідності в оволодінні спеціальними знаннями та професійною 
культурою, в активному прагненні до такого оволодіння. 

Таким чином, цілеспрямований процес формування 
професійної культури сприяє підвищенню рівня професійно-
культурологічної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуго-
вування при реалізації таких педагогічних умов: забезпечення готовності 
викладачів та інженерно-педагогічних працівників до формування 
професійної культури учнів на основі інтеграції видів культур у цілісну 
професійно-культурологічну компетентність учнів вищих професійних 
училищ сфери обслуговування; забезпечення готовності учнів вищих 
професійних училищ до сприйняття професійної культури; формування 
професійно-культурологічної компетентності учнів вищих професійних 
училищ на основі виявлених особливостей професійної підготовки 
майбутніх фахівців сфери обслуговування та визначення її 
культурологічної складової в контексті соціального та навчального 
середовища сучасного суспільства.   
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

 
Савка І.В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент 
кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів. 

 
Невідповідність професійної мовної підготовки майбутніх 

фахівців у сфері міжнародних відносин сучасному стану справ 
посилюється суперечностями між: вимогами ринку праці до 
фундаментальної мовної підготовки таких спеціалістів та їхніми 
реальними мовленнєвими знаннями, вміннями й навичками; загальним 
раціоналізованим і вербалізованим характером вищої освіти та 
недооцінкою важливості проблеми формування духовно розвинутої 
особистості, а нерідко і її ігноруванням; перевагами і пріоритетами 
студентів щодо використання аудіовізуальних мистецтв та їх 
обмеженим застосуванням у системі вищої освіти [1, с.4]. 

Професійна діяльність випускників напряму підготовки 
«Міжнародне право» направлена на вивчення особливостей 
міжнародного права, міжнародного приватного права та приватного 
права іноземних держав, міжнародно-правового регулювання 
міждержавних відносин, правових механізмів співробітництва держав, 
державних установ, юридичних та фізичних осіб в рамках міжнародних 
відносин.  Студенти отримують теоретичні знання та практичні 
навички, необхідні для участі у діяльності державних органів, 
громадських організацій у галузі міжнародних відносин і 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Нами виділено такі педагогічні умови, що, на нашу думку, 
найбільш ефективно впливають на процес забезпечення професійної 
спрямованості професійної підготовки майбутніх фахівців з 
міжнародного права на засадах інтегративного підходу, а саме:  
забезпечення внутрішньої  професійно спрямованої інтеграція знань і 
вмінь з лінгвістичних дисциплін (загальна іншомовна підсистема 
професійної підготовки  майбутнього  юриста); забезпечення зовнішньої 
професійно спрямованої інтеграції знань і вмінь фахової та іншомовної 
підготовки (іншомовна підсистема професійної підготовки  майбутніх 
фахівців з міжнародного права); формування інтегрованої системи  
професійно спрямованої підготовки майбутніх фахівців з міжнародного 
права (на прикладі спеціальності “Юрист-міжнародник, перекладач”). 
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Важливою функцією професійної діяльності юриста є 
комунікативна, яка передбачає обмін інформацією, координацію дій 
партнерів юридичної діяльності та отримання повноцінного зворотного 
зв’язку. Різнорівневі комунікативні ситуації вимагають високої 
психолого-педагогічної компетентності. Тому всебічна комунікативна 
обізнаність розглядається як інтегральна якість, що об’єднує особистісні 
та професійні параметри. Комунікативні якості спеціаліста в галузі 
юриспруденції, який володіє іноземною мовою, включають такі 
компоненти:  комунікативний – здатність брати участь у іншомовному 
професійному спілкування, здійснювати мовну активність у конкретних 
ситуаціях професійного спілкування;  лінгвістичний – знання правил 
мовної та немовної поведінки у визначенні правил стандартних ситуації 
професійного спілкування, знання національно-культурних 
особливостей країни, мова якої вивчається, та вміння здійснювати свою 
мовну поведінку у відповідності до цих знань; методичний як здатність 
студента організовувати свою роботу з вивчення іноземної мови 
осмислено, творчо та цілеспрямовано. Іншомовна професійна 
комунікативна діяльність виступає засобом передачі форм культури 
професійної ролі та професійного досвіду. Як вид пізнавальної 
діяльності, комунікативна діяльність може ідентифікуватися з 
комунікативною компетентністю, що дозволяє створювати дидактичні 
умови, що стимулюють розвиток певних видів здібностей засобами 
іноземної мови [4]. Юристу необхідно на високому рівні володіти 
фаховою термінологією, адже її досконале знання, доцільне 
застосування в галузі юриспруденції є запорукою успішної професійної 
діяльності. Формуванню термінологічної компетенції слід приділяти 
увагу не лише у процесі вивчення фахових дисциплін, а й за допомогою 
засобів іноземної мови.  

Таким чином, різноманітність національних особливостей, які 
втілені в реаліях, являється основою та об’єктом лінгвокраїнознавства, 
за допомогою якого намагаються зрозуміти внутрішній устрій, 
економічний та культурний рівень, історію країни, мова якої вивчається, 
її героїв, традиції та звичаї. Саме через реалії вивчаються певні риси, 
особливості характеру, притаманні саме цій країні, яка існує в певну 
історичну епоху, тому що лексика реагує на всі зміни суспільного 
життя, і це відображено в словниковому запасі країни. Успішному та 
швидкому засвоєнню країнознавчого матеріалу на заняттях з іноземної 
мови сприяє моделювання реальних побутових ситуацій. Здійснення 
принципу реальності на практиці дозволить зменшити час, що є 
необхідним для засвоєння конкретного мовного матеріалу, у два, а іноді 
й у три рази, як свідчить практика. 
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Основні положення навчання професійних дисциплін 
іноземними мовами базуються на низці ідей, розроблених Т. Шаргун 
[7]. Ставши студентами, обдаровані діти попадають у загальне 
середовище, спрямоване на підготовку “середнього” фахівця і часто 
втрачають не лише інтерес до навчання, але й набуті у загальноосвітній 
школі знання. Тому необхідно всіляко підтримувати і розвивати 
здатність цієї категорії студентів до професійного розвитку і 
самореалізації. Мова йде не про традиційне професійне спрямування 
вивчення іноземних мов, а про надання обдарованим студентам 
можливості отримувати частину спеціальних знань та розвивати їх 
безпосередньо однією або двома іноземними мовами. 

Система інтегрованих знань та умінь у змісті професійної 
підготовки майбутніх фахівців міжнародного права забезпечує 
формування конкуренто-спроможного професіонала  на основі 
сформованих інтегрованих знань, практичних умінь, навичок, а на 
основі цього і професійних цінностей та особистісних якостей фахівця. 
Інтегрування професійних знань і вмінь відбувається через їх 
властивості, що необхідно враховувати під час формування змісту, 
форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців 
міжнародного права. 

Загальна методика формування знань ефективна, якщо 
забезпечує перш за все глибину засвоєння знань [3]. Методика 
ефективна, якщо забезпечує засвоєння відносин знань, їх 
взаємозв'язків, тобто створення в свідомості взаємозв'язаного 
«клубка», що навчається, їх, розумового комплексу, який засвоєний 
цілісно. Засвоєння знань повинне поєднуватися з активізацією і 
розвитком мислення студента. Теоретичне обгрунтування інтеграції 
знань базується на аналізі інтегративного потенціалу параметрів знань 
(величин, які характеризують властивості знання) [2] у контексті 
інтегративного підходу до формування змісту освіти.  

Уміння - освоєний людиною комплексний спосіб гнучкого і 
успішного виконання якоїсь дії в нестандартних, незвичайних, 
різноманітних ситуаціях. У умінні є елементи автоматизму, але в цілому 
воно завжди здійснюється усвідомлено, при активній участі мислення, 
залучення до роздумів наявних знань, постійних розумовому контролі і 
оцінках що відбувається в даній ситуації. У нім присутні елементи 
творчості, відшукання способів гнучкого пристосування дій, адекватних 
специфіці ситуації і умов. Властивості умінь - адекватність специфіці 
ситуації, свідомість, що відповідає обстановці гнучкість, достатня 
швидкість виконання, успішність, надійність як стійкість до 
несподіваного і незвичайного.  
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Загальна методика формування умінь має схожість з описаною 
в навиках, але має і відмінності: по своїй структурі більшість умінь 
складніше навичок. Проблема вмінь як основного показника професійної 
підготовки є традиційною у професійній педагогіці. Поняття вміння має 
широке розповсюдження у різних науках. У психології вміння – 
володіння складною системою психічних і практичних дій, необхідних 
для доцільної регуляції діяльності наявними у суб’єкта знаннями та 
навичками. Професiйне вміння характеризує готовнiсть виконувати дiю 
(практичну і розумову) свiдомо, добираючи i правильно використовуючи 
доцiльнi в даних умовах способи дiй i досягаючи завдяки цьому високих 
якiсних чи кiлькiсних результатiв праці. 

Інтегративні знання та вміння, які відрізняються від 
предметних, зокрема більшим числом зв’язків, є більш грунтовними. 
Розвиток знань та умінь характеризується напрямом руху знань, 
наявністю раптових та поступових стрибків знань. Елементи знань, які 
зберігають зміст, але змінюють форму залежно від своєї ролі у змісті 
навчання, відіграють суттєву роль в інтегративних процесах. 
Інтегративні знання, які відрізняються від предметних, зокрема більшим 
числом зв’язків, є більш грунтовними, особливо при їх зміні. 

На нашу думку, інтегративний підхід полягає у виявленні 
наявного потенціалу іноземної мови у неявній формі через 
внутрішньопредметну і міжпредметну інтеграцію знань; встановленні 
істотних зв’язків між відносно незалежними поняттями, об’єктами та 
явищами іноземної мови та країнознавчих дисциплін; встановленні 
логічних взаємозв’язків між культурами різних народів; створенні 
передумов творчості мислення і власної організації знань; формуванні 
наскрізних понять та їх активне використання у навчальному процесі. 

Нами виявлено такі особливості інтеграції знань і вмінь для 
фахівців міжнародного права : необхідне урахування особливої ролі та 
місця іноземної мови у професійній підготовці майбутніх фахівців 
міжнародного права; визначення та забезпечення рівнів компетенції 
володіння іноземними мовами  для фахівців різних спеціалізацій та 
освітньо-кваліфікаційних рівнів; забезпечення вибору основної та 
додаткових мов, виходячи з конкретних потреб і цільового призначення у 
професійній діяльності фахівця; забезпечення готовності перекладацької 
діяльності фахівців з урахуванням особливостей правової та міжнародної 
галузей; інтеграція знань та умінь у процесі вивчення іноземних мов, що 
сприяє оптимізації теоретичного та практичного компонентів професійної 
підготовки майбутніх фахівців міжнародного права; постійна інтеграція 
знань та умінь сприяє оновленню змісту професійної підготовки;  
передбачення постійного оновлення знань та вмінь з іноземних мов 
фахівцями міжнародного права. 
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Мацьків О.О. 
Львівський інститут економіки і туризму, старший викладач кафедри 

оздоровчого харчування, екології та безпеки туризму, кандидат 
технічних наук. 

 
Питанню забруднення довкілля оксидом карбону із викидів 

автомобільного транспорту (АТ) та захворюваності населення 
присвячено багато робіт [1; 3; 5]. Впродовж останніх років загальна сума 
викидів від АТ має тенденцію до збільшення, тому забруднення 
атмосфери залишається однією з важливих екологічних проблем м. 
Львова, особливо з огляду на високу щільність забудови його центральної 
частини, вузькі середньовічні вулиці, густоту населення (4 003,4 осіб/км²), 
туристичний потік (28-62 тис. осіб за місяць у 2014 р. [4]) тощо. 

За даними “Національної доповіді про стан навколишнього 
природного середовища в Україні у 2011 році” з метою створення 
конкурентоспроможного туристичного продукту, який має максимально 
задовольнити потреби вітчизняних та іноземних туристів за умови 
збереження історико-культурних, природних, рекреаційних і лікувальних 
ресурсів, становлення туризму як провідної галузі економіки та 
забезпечення його сталого розвитку у Львівській області розроблено та 
затверджено рішенням обласної ради програму розвитку туризму [8]. На 
нашу думку, однією із перепон повноцінного впровадження даної 
програми є транспортна ситуація у м. Львові.  

Пошуки шляхів зменшення автомобільних викидів та 
шумового забруднення є важливими питанням сьогодення як з точки 
зору екології, так і з позиції туристичної привабливості міста Львова. 
Одним із них є моніторинг забруднення вулиць м. Львова з метою 
його прогнозування і запобігання. 

Метою даної роботи було дослідження завантаженості вулиць 
м. Львова автомобільним транспортом, шумового забруднення та 
забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами впродовж 
найбільшої транспортної активності вечірньої частини доби. 

Об’єктом дослідження виступає атмосферна складова 
урбоекосистеми м. Львова як туристичного міста. Предмет дослідження – 
автотранспортне навантаження на стан повітряного басейну міста.  

На території м. Львова дослідження проводилося у першій 
половині листопада 2014 р. впродовж найбільшої транспортної 
активності вечірньої частини доби (17.00-19.00). Інтенсивність, швидкість 
руху АТ і склад транспортного потоку, необхідні для оцінки впливу АТ 
на довкілля, фіксувалися в результаті візуального дослідження руху на 
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окремих 8 модельних ділянках, тобто відзначався транспорт, що 
проїжджав через спостережуване перехрестя згідно методики «Оцінка 
впливу автотранспорту на стан повітря» [2]. Результати натурних 
досліджень використовувалися в якості вихідних даних для розрахунку 
навантаження автотранспортом вулиць м. Львова, шумового забруднення 
та викидів в атмосферу оксиду карбону від АТ. 

Характеристику модельних ділянок, обраних для 
спостереження за забрудненням, спричиненим автомобільним 
транспортом, подано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика модельних ділянок 

№ 
п/п 

Назва  
району 

К-ть  
насел., 

тис. 
чол. 

Модельна ділянка 
№ Назва Рух транспорту / кількість 

смуг для руху  
Насадження дерев на вулиці 

1 
Личаківсь–

кий 103 
I «Левицького – 

Тершаківців» 
Односторонній / 2  
Однорядне з одного боку 

2 II «Зелена – 
Самійленка» 

Двосторонній / 4  
Однорядне з двох боків 

3 

Галицький 59 
III «Коперника – 

Стефаника» 
Двосторонній / 2 
Однорядне з одного боку 

4 IV «Вітовського – 
Франка» 

Двосторонній / 2 
Дерева практично відсутні 

5 

Франківсь–
кий 146 

V 
«Наукова – 
Кульпарківськ
а» 

Двосторонній / 4  
Насадження поодинокі 

6 VI* «Пулюя – 
Трускавецька» 

Двосторонній / 2 
Однорядне з одного боку 

7 

Залізничний 126 
VII 

 «Виговського 
– 
Кульчицької» 

Двосторонній / 4  
Однорядне з двох боків 

8 VIII  «Городоцька 
– Кільцева» 

Двосторонній / 4  
Однорядне з одного боку 

* перехрестя знаходиться на околиці міста у віддаленому районі, обране 
з метою порівняння як візуально найменш завантаженого АТ. 

 
За результатами наших досліджень, найбільш завантаженою 

була модельна ділянка VII «Виговського – Кульчицької», тоді як модельна 
ділянка VI «Пулюя – Трускавецька» була з найменшою інтенсивністю руху 
(відповідно 72 288 та 1 440 одиниць АТ на добу). 

Головними стресорами довкілля є спека і шум [9]. Поблизу 
всіх досліджуваних транспортних шляхів спостерігався високий рівень 
шумового навантаження (рис. 1). Якщо врахувати, що допустимим 
рівнем звуку на територіях, що безпосередньо прилягають до житлових 
будинків, є 55 дБ вдень, то на всіх модельних ділянках ми відзначали 
його перевищення з максимумом на модельній ділянці V «вул. Наукова 
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– вул. Кульпарківська» (у 1,5 рази). Такий рівень шумового забруднення 
можна порівняти із гуркотом потяга (у метро чи на залізничній дорозі) 
або із криком людини. У мешканців прилеглих будинків ймовірно 
можна спостерігати прояви роздратованості, втомлюваності та 
головного болю. А якщо додати ще психологічні реакції людини на 
скорочення світлового дня та перехід на зимовий час, то цілком 
ймовірно відзначатимуться ознаки нервово-психічного стресу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крім того, стрес, спричинений надмірним шумом, збільшує 

агресивність людини. Рівень агресії також залежить від того, наскільки ми 
можемо контролювати інтенсивність цього шуму. Шум та галас, якого 
людина не може контролювати, призводить до найбільшого рівня 
агресивності щодо тиші та контрольованого шуму та галасу, який викликає 
найменшу агресію у людини [9].  

Специфіка пересувних джерел забруднення проявляється у 
тому, що викиди здійснюються безпосередньо на територіях житлових 
районів у зоні дихання людини. Відсутність опадів, підвищення 
температури повітря та безвітряна погода протягом тривалого часу 
творюють сприятливі умови для нагромадження хімічних речовин у 
риземних шарах атмосфери, що призводить до погіршення самопочуття 

д
Б 

Рис. 1. Шумове забруднення модельних ділянок (дБ) залежно від 
інтенсивності та швидкості руху 

1 – «Левицького – Тершаківців» 5 – «Наукова – Кульпарківська» 
2 – «Зелена – Самійленка»  6 – «Пулюя – Трускавецька» 
3 – «Коперника – Стефаника» 7 – «Виговського – 
Кульчицької» 
4 – «Вітовського – Франка» 8 – «Городоцька – Кільцева» 
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людей [3]. А, як засвідчують метеодані, м. Львів на початку листопада 
2014 р. таким теплим не був ще з 1946 року [7]. 

Наші розрахунки за даними, зібраними впродовж найбільшої 
транспортної активності вечірньої частини доби першої половини 
листопада 2014 р. станом на 17:00-19:00 год. показали, що забруднення 
оксидом вуглецю у межах ГДК (5 мг/м3) було лише на модельній 
ділянці VI «вул. Пулюя – вул. Трускавецька», розташованій на околиці 
міста (рис. 3). На всіх інших перехрестях відзначено перевищення ГДК, 
зокрема, у 2 рази на модельних ділянках II «вул. Зелена – 
вул. Самійленка» і VII «вул. Виговського – вул. Кульчицької», у 2,7 
разів на модельній ділянці III «вул. Коперника – вул. Стефаника». А 
перевищення порогу небезпечної для здоров’я та життя людини 
концентрації оксиду карбону (20 мг/м3 або більш, ніж у 4 рази) 
притаманне було для модельних ділянок VIII «вул. Городоцька – 
вул. Кільцева» (у 4,4 рази), IV «вул. Вітовського – вул. Франка» (у 
6 разів), I «вул. Левицького – вул. Тершаківців» (у 6,5 разів) і 
найсуттєвіше – для V «вул. Наукова – вул. Кульпарківська» (у 10 разів). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звичайно, такі перевищення не є постійними і спостерігатися 

можуть лише у пікові години. В інший час доби забруднення буде значно 
меншим, перевищення нівелюватимуть. Так за даними Департаменту 
екології та природних ресурсів Львівської обласної державної 
адміністрації у листопаді 2014 р. спостерігався підвищений вміст оксиду 
вуглецю, максимально разові концентрації яких перевищували ГДК – 1,3 
%. Також подається уточнення, що середньомісячні концентрації при 
порівнянні із середньодобовими ГДК дають дещо іншу картину: межу 
ГДК переступають майже всі речовини [11]. 

Зазначимо, що при проектуванні доріг у першу чергу 
необхідно враховувати погодинні спостереження за шумовим 
забрудненням і забрудненням атмосферного повітря відпрацьованими 

Рис. 3. Перевищення ГДК забруднення атмосферного 
повітря оксидом карбону, %  
А – ГДК (5 мг/м3, 1977 рік) 
Б – концентрація оксиду карбону,небезпечна для 

здоров’я та життя людини (20 мг/м3) 
1 – «Левицького – Тершаківців» 
2 – «Зелена – Самійленка» 
3 – «Коперника – Стефаника» 
4 – «Вітовського – Франка» 
5 – «Наукова – Кульпарківська» 
6 – «Пулюя – Трускавецька» 
7 – «Виговського – Кульчицької» 
8 – «Городоцька – Кільцева» 

А 

% 

Б 
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газами. Необхідно зважати і на те, що вечірнє пікове транспортне 
навантаження має більш негативний вплив на здоров’я, порівняно із 
ранковим, оскільки у цей час люди повертаються з роботи втомленими. 
Зазвичай, не дивлячись на втому, людина продовжує працювати (а після 
закінчення офіційного робочого дня для жінок «робота» – це домашні 
рутинні клопоти, а для учнів і студентів – виконання домашнього 
завдання – прим. Авторів), то може спровокувати перенапруження та 
перевтому організму [10], що є головними симптомами синдрому 
хронічної втоми (chronic fatigue syndrome). З літератури [6] відомо, що у 
групі ризику розвитку синдрому хронічної втоми (СХВ) перебувають 
жінки 25-45 років, а також мешканці великих міст, підприємці, люди із 
підвищеною відповідальністю при виконанні трудової діяльності. 
Серйозним фактором зниження опірності організму також є 
несприятлива санітарно-екологічна ситуація та стрес. Частота СХВ 
може складати 10-37 випадків на 100 тис. населення, при цьому вони 
непов’язані з географічними та соціально-демографічними групами, але 
більшість з них реєструються в екологічно-несприятливих регіонах із 
значним забрудненням довкілля шкідливими хімічними речовинами чи 
з підвищеним рівнем радіації. Крім того, майже всі пацієнти з СХВ 
скаржаться на зменшення соціальної активності.  

Виходячи з отриманих даних забруднення атмосфери 
викидами АТ  є серйозним сигналом на шляху розвитку м. Львова як 
туристичного міста, оскільки завдає шкоди не лише його мешканцям, 
але і знижує його рекреаційні можливості для туристів. 
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Сучасні умови існування суспільства вимагають від 
особистості уміння адаптуватися до постійно змінних суспільних умов. 
Оскільки людина веде соціальний спосіб життя, її неможливо уявити 
без спілкування. Поряд з значною кількістю функцій спілкування 
особливе місце займає функція соціалізації, що включає сприймання й 
розуміння людьми одне одного, лідерство і керівництво, згуртованість і 
конфліктність, міжособистісні взаємини і процес самовираження, 
розвинуті навички культури спілкування та ін. Без сумніву, знання 
законів ефективного спілкування полегшує взаємодію між людьми, 
сприяє процесу соціалізації, полегшує налагодження взаємин 
особистості з членами суспільства, сприяючи досягненню успіху у всіх 
формах життєдіяльності.  

Процес соціалізації як впровадження людини в суспільство, 
оволодіння нею навичками та звичками суспільної поведінки, засвоєння 
цінностей і норм певного суспільства відбувається на основі соціальних 
контактів, взаємодії особистості з іншими особистостями, групами, 
організаціями, інститутами [2, с. 59]. Успішність процесу соціалізації 
особистості визначається усвідомленням суспільних цінностей та норм, 
оволодіння мовою як системою засобів сприймання, аналізу та 
передавання інформації. 

Дослідженнями особливостей соціалізації особистості 
займалися Е.Дюркгейм, Ч.Кулі, Дж.Мід, Т.Парсонс, Ж.Піаже, 
З.Фройд та інші. Аналізу проблем соціалізації особистості через 
сформовані комунікативні уміння та мовну компетенцію присвячено 
роботи Л.Барановської, Г.Берегової, Л.Головатої, А.Годлевської, 
В.Коломієць, О.Мартіної, Е.Полатай, Т.Рукас, Л.Тоцької, 
М.Успенського, О.Хорошковської, В.Полторацької, М.Пентилюк, 
М.Богуш, С.Пасова тощо.  

Метою викладених тез є аналіз специфіки комунікативних 
процесів в контексті процесу соціалізації особистості. 

Фахівцями зі спілкування підраховано, що сучасна людина 
вимовляє за день близько 30 тисяч слів або приблизно 3 тисячі слів на 
годину. Для кожного важливо налагодити контакт зі співрозмовником, 
адже призначення будь-якого акту комунікації полягає у досягненні 
якої-небудь мети (отримання інформації, задоволення психічної 
потреби в спілкуванні, спонукання співрозмовника до дії і т.д.). 
Комунікація - у широкому сенсі - обмін інформацією між індивідами 
через посередництво загальної системи символів [1, с. 93].  

Вербальна комунікація як найефективніший і продуктивний 
інструмент людського спілкування все ж не є єдиним. Не слід забувати, 
що на частку спілкування за допомогою слів припадає всього лише 35% 
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переданої інформації. Решта 65% становлять так звані невербальні 
повідомлення, що допомагають зрозуміти й осмислити мовний текст. 

Ефективність будь-яких комунікаційних контактів визначається 
не тільки тим, наскільки зрозумілі співрозмовнику слова та інші елементи 
вербальної комунікації, а й умінням правильно інтерпретувати візуальну 
інформацію, тобто погляд партнера, його міміку і жести, рухи тіла, позу, 
дистанцію, темп і тембр мови. Невербальні повідомлення здатні 
передавати інформацію про особу комунікатора, його темперамент, 
емоційний стан у момент комунікації, з'ясувати його особистісні 
властивості та якості, комунікативну компетентність, соціальний статус, 
дати уявлення про його самооцінку та т.д. 

Прочитання подібного роду елементів поведінки сприяє 
досягненню високого ступеня взаєморозуміння, сигналізує про характер 
взаємодії і емоційні стани індивідів, які спілкуються. Відстеження такої 
інформації дає співрозмовникам відомості про морально-особистісні 
якості один одного, про настрій, почуття, переживання, наміри, 
очікування, ступінь рішучості або відсутності такої.  

Невербальна комунікація можлива тому, що за всіма цими 
знаками і символами в кожній культурі закріплено певне значення. 
Люди використовують невербальне спілкування для того, щоб повніше, 
точніше і зрозуміліше висловити свої думки, відчуття, почуття, емоції. 
Це є загальним для всіх культур, хоча тим чи іншим знакам в різних 
культурах надається різне значення. Для спілкування з представниками 
інших культур необхідно знати особливий вид комунікацій - 
міжкультурну комунікацію, в основі якої спілкування між носіями 
різних мов і різних культур. Важливе місце займає  інтеркультурна 
комунікація, яка має справу з розумінням та порозумінням, що означає 
розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою мовою.  

Усі складові комунікації виступають основою формування 
комунікативної компетентності, як загальної здатності особистості, що 
включає безпосередню взаємодію (здатність встановлювати і 
підтримувати необхідні контакти з людьми на основі вербальних та 
невербальних знаків) та опосередковану взаємодію (з літератури, 
театру, кіно тощо). У процесі опанування комунікативної сфери людина 
запозичає з культурного середовища засоби аналізу комунікативних 
ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм, отримує інформацію 
про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної 
взаємодії і засоби їх вирішення. 

Таким чином, комунікацію можна визначити як ефективний 
інструмент соціалізації особистості. Успішність процесу соціалізації 
особистості визначається усвідомленням суспільних цінностей та норм, 
власного соціального статусу, виробленням навичок і умінь суспільної 
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діяльності, оволодіння формами продуктивного спілкування, подоланням 
комунікативних бар’єрів. Актуальним постає питання формування 
комунікативної компетентності як системи формул ефективного 
спілкування, яка є необхідною складовою соціалізації особистості.  
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У ХХІ столітті сформувалися загрози для сталого розвитку 

людства. Збільшення кількості населення Землі, а відповідно зниження 
рівня доступу до природних ресурсів, зростання рівня бідності у світі, 
погіршення якості життя через урбанізацію, ущільнення поселень в 
мегаполісах, ескалація воєнних конфліктів, свідчить що держави 
сьогодні не забезпечують належний рівень людської безпеки. Завданням 
економічної науки є вивчення тенденцій цих явищ тапошук нових шляхів 
інтерпретації та вирішення найгостріших проблем. Передусім актуальною є 
формування нової парадигми безпеки, яка дозволила б збалансувати 
ресурсний потенціал та можливості держави, сприяючи максимальному 
розширенню і захисту прав і можливостей окремих осіб, стабільності, 
розвитку і людському прогресу.  

Найвагомішими чинниками, які змінюють взаємодію людини 
з економічною системою є зростання кількості населення Землі, 
урбанізація, глобальна трансформація інституту права власності. 

Кількість населення Землі зростає гіперактивними темпами, 
причому економічні кризи не впливають на цю динаміку. Кількість 
природних ресурсів, що припадають на одну людину в світі, різко 
скорочується, зокрема орних земель, які забезпечують основу 
продовольчої безпеки (рис. 1).  

Якщо у 60-х рр. ХХ століття на одного мешканця Землі 
припадало близько 0,45 га орної землі, то вже у теперішньому 
десятилітті кількість цього ресурсу становить 0,25 га на особу і далі 
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зменшується, що пов’язане як зі збільшенням кількості населення, такі зі 
скороченням орних площ. За прогнозами експертів ООН за умови, якщо 
будуть прийняті дієві заходи щодо регулювання темпів цього зростання, 
населення Землі у 2050 р. становитиме близько 9,0 млрд осіб, а якщо не буде 
жодних стримуючих чинників – близько 10 млрд осіб, що обумовить 
загострення дефіциту природних ресурсів у багатьох країнах світу.  

 

 
 
 

Рис. 1. Динаміка кількості орних земель та популяції населення Землі  у 
1960-2020 рр. (прогноз)  Джерело: [1]. 
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Рис. 2. Темпи зростання кількості населення Землі за 1750 -2100 рр. 
(прогноз) за оцінками ООН. Джерело: [2]. 
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Зростання кількості населення призводить до надмірної 
експлуатації земельних ресурсів не лише через зростання потреби у 
продуктах харчування для людей, але і у харчуванні для тварин, а також 
у біопаливі, які продукуються у сфері сільського господарства. 
Кількість земель сільськогосподарського призначення з 1960 р. по 2015 
р. на одну особу в світі скоротилася майже у три рази, тоді як потреби у 
продукуванні сільськогосподарської продукції зросли більші, ніж у 
чотири рази (рис. 3). 

 

 

 
- потреба в продовольстві 

- потреба в харчуванні для тварин 

- потреба в біопаливі 
 - сільськокосподарські землі на 

одну людину 

 
Рис. 3. Темпи зростання потреби у продукції сільського господарства за 

1960-2015 рр. (прогноз)  у світі. Джерело: [2]. 
 
Загалом обсяг продукції, яка випускається сільським 

господарством у світі, з 1960 р. до 2015 р. зріс з 0,6 млрд тонн до понад 
2,4 млрд тонн, кормів для тварин – з 0,3 до 1,1 млрд тонн, а обсяг 
виробництва біопалива у 2015 р. орієнтовно становитиме 0,3 млрд тонн.  

Крім скорочення площ земель сільськогосподарського 
призначення, лісів, важливою проблемою людства є зниження рівня 
доступу населення Землі до води, зокрема питної. Фахівці ООН вже 
сьогодні відзначають проблеми зі забезпеченням водою у багатьох 
країнах Африки, Азії, де обсяг споживання прісної води на особу не 
перевищує 500 м3 за рік. За прогнозами експертів, потреба у прісній воді 
зростатиме, що зумовлюватиме дефіцит водних ресурсів. Частка прісної 
води у загальному обсязі водних ресурсів Землі становить всього 3%, а 
найбільші запаси  прісної води сконцентровані у льодовиках, які 
постійно тануть (рис. 4).  
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а) структур глобальних запасів 
води за рівнем вмістом солі, % 

б) видова структура глобальних 
запасів води, % 

Рис. 4. Світові запаси води. Джерело: [2]. 
 
Найпоширенішими джерелами питної поди є річки  озера та 

підземні води, які за останні роки істотно забруднені внаслідок 
техногенного впливу людини і обсяг запасів прісної води, зокрема 
поверхневих вод, істотно скоротився. Попри це,потреби і обсяги споживання 
водних ресурсів прогнозовано зростатимуть. 

Глобалізація зумовлює зростання конкуренції за ресурси і 
нові форми економічної взаємодії. Кількість населення Землі стрімко 
зростає, кількість природних ресурсів, які забезпечують фізичне 
виживання людини зменшується, зростає частка урбанізованого 
населення, яке не має безпосереднього доступу до природних ресурсів 
виживання. Таким чином, посилюється роль держави у захисті прав та 
інтересів народу, прийнятті і реалізації державних програм 
гарантування фізичного виживання та розвитку усім громадянам, 
збереження і примноження ресурсів розвитку. Розвинені країни масово 
скуповують землі сільськогосподарського призначення у бідних країн, 
інші природні ресурси, навіть питну воду, що засвідчує необхідність 
розробки нових підходів до гарантування економічної безпеки людини у 
глобалізованому світі. 

Кожна держава, у тому числі і Україна, повинна провести 
інвентаризацію наявних ресурсів, визначити необхідність ресурсних 
запасів для забезпечення життєдіяльності і розвитку наявного населення 
та майбутніх поколінь, визначити пріоритетні програми ефективного та 
ощадного використання цих ресурсів, шляхи і механізми їх 
примноження, чим забезпечити базис економічної безпеки людини в 
умовах глобалізації. 
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Аналіз історико-педагогічної літератури та досвіду роботи 
навчальних закладів залізничного профілю України виявляє значні 
можливості використання історичного досвіду ХХ століття для 
підготовки сучасного залізничника. Оновлення змісту фахової освіти на 
основі історичного досвіду кращих традицій професійної підготовки 
протягом минулого століття сприяє формуванню залізничника, здатного 
до інновацій, творчості, орієнтованого на систематичне поповнення 
знань, їх оцінку і самооцінку. Аналіз досвіду за час історичного 
розвитку професійної підготовки фахівців залізничного транспорту 
сприятиме передбаченню тенденцій і перспектив їх подальшого 
розвитку. Розглянемо їх у контексті періодизації професійної 
підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту.  

1. Пропедевтичний період (ХІХ століття). Перший етап 
формування кадрового потенціалу вітчизняної залізничної галузі 
пов'язаний із заснуванням в 1809 році у Петербурзі Інституту Корпусу 
інженерів шляхів сполучення. Особливістю організації навчальних 
занять в інституті "стало поєднання загальної наукової освіти з 
інженерною: універсальна фундаментальність та виключно державна 
зорієнтованість стали наріжними каменями системи інженерної освіти" 
[1, с.127]. В умовах гострого дефіциту інженерних кадрів у 1896 році 
засновано Московське інженерне училище Відомства шляхів 
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сполучення. З 1886 року всі існуючі навчальні заклади середньої ланки 
– залізничні училища казенні і приватні – передані до відомства 
Міністерства шляхів сполучення (МШС), у структурі якого був 
створений навчальний відділ. Вони випускали фахівців у званні техніка 
шляхів сполучення.  

У ХІХ столітті серед концепцій навчання і, відповідно, 
професійної підготовки фахівців залізничної галузі виділялося три 
основних: концепція дидактичного енциклопедизму Я. А. Коменського, 
де основну ціль навчання вбачали в передачі максимального обсягу 
знань і досвіду життєдіяльності. За цією концепцією зміст та глибина 
розуміння певного фрагменту дійсності пропорційна кількості 
вивченого навчального матеріалу. Така система навчання 
перевантажена інформацією, вимагає посиленого пошуку інтенсивних 
методів навчання та великої самостійної роботи; концепція 
дидактичного формалізму закладена Й. Песталоцці та А. Дистервегом 
розглядала навчання як засіб розвитку здібностей і пізнавальних 
інтересів. У цей період вважалося, що основне – вчити мислити, а решта 
прийде сама собою. Однак, не можна забезпечити повноцінної освіти 
лише шляхом вивчення інструментальних предметів; асоціативна теорія 
навчання (Дж. Локк, Я. А. Коменський) базувалася на максимальному 
використанні в навчанні чуттєвого пізнання: наочні образи важливі, 
оскільки забезпечують рух свідомості до узагальнень. За цією теорією 
основним методом навчання є вправа. Завдання такого навчання – в 
збагаченні свідомості образами та уявленнями, слабкість – не 
забезпечується формування творчої діяльності, не закладаються вміння 
самостійного пошуку нових знань. 

У 1835 році професор Павло Мельников підготував і читав 
лекції з нового курсу – про залізниці та опублікував книгу "О 
железных дорогах", яка стала першим російським підручником у цій 
сфері. У ній обґрунтовувалися технічні можливості будівництва 
залізниць у Росії. У 1890 році Петербурзький Інститут Корпусу шляхів 
сполучення повернувся до випробуваних форм підготовки фахівців 
для залізничної галузі.  

Дореволюційний період (1900 -1917 рр.). У 1913 році 
училище в Москві було перетворене на Московський інститут інженерів 
шляхів сполучення. На цей період у педагогіці домінувала концепція 
дидактичного прагматизму (утилітаризму) (Дж. Дьюї) – навчання як 
неперервний процес "реконструкції досвіду" учнів та студентів: для 
оволодіння соціальною спадщиною необхідно засвоїти всі види 
діяльності, які відомі сучасній цивілізації. Пріоритет віддається не 
вивченню окремих предметів, а формуванню нових відношень і типів 
поведінки через практичні заняття, через "занурення" учня в різні види 
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діяльності. Представлена повна свобода вибору навчальних предметів. 
Однак при цьому порушувався взаємозв’язок між пізнанням та 
практичною діяльністю, що недопустимо. 

Міжвоєнний період (1918-1939 рр.). Від революції 1917 р. до 
кінця листопада 1920 р. Україна пережила кілька змін влади, а з 1928 
року починається утвердження адміністративно-командної системи 
навчання (1928-1941рр), формування культу особистості Й.Сталіна. У 
роки радянської влади будівництво залізниць на території України 
велося інтенсивно і було підпорядковане завданням соціалістичної 
індустріалізації, освоєнню природних ресурсів. З'явилися перші 
електровози і тепловози з електричною передачею, електрифікована 
перша дільниця на Придніпровській залізниці: Запоріжжя – Долгінцево. 
Також відбулися революційні зміни в технічному стані рухомого складу 
тощо [2, с. 58]. Вся система навчання залізничників відображала 
загальні тенденції освіти в країні. 

Радянська держава, вирішуючи в тридцятих роках проблему 
індустріалізації народного господарства, зштовхнулася з найгострішою 
проблемою нестачі інженерних кадрів. Інженер стає ключовою фігурою 
глобальних перетворень у всіх галузях промисловості і на транспорті 
створюються нові вузи, насамперед, в індустріальних центрах. Причому 
створюються саме інститути – вузи технічного профілю – не за зразком 
класичних вищих навчальних закладів західноєвропейського типу 
(університетів), а як бази підготовки інженерних кадрів з 
фундаментальною теоретичною і ґрунтовною практичною підготовкою. 
Усього у системі МШС СРСР до розпаду Радянського Союзу існувало 
15 вузів, що випускали інженерів - фахівців залізничної галузі. Створені 
у 1930 році інститути інженерів залізничного транспорту в 
Дніпропетровську, Харкові були і залишаються провідними закладами 
такого типу на території України.  

Цей період позначений розгулом сталінської педагогіки, 
коли піддавалися анафемі не тільки соціологія і кібернетика, 
педагогіка і психологія, генетика і педологія, а й творчість, 
ініціатива, педагогічна самостійність. Така атмосфера застою 
призвела до поступового утвердження у практиці школи 
одноманітних форм і універсальних методів навчання і виховання, 
застосування їх без урахування потреб і інтересів учнів та студентів. 
Висока ідеологізація науки перетворювала викладачів, учених, 
студентів, учнів на слухняний обслуговуючий персонал. 

Часи війни (1941-1945 рр.). У роки Великої Вітчизняної 
війни залізниці України зазнали великих руйнувань і збитків. У 
післявоєнний період зруйновані залізниці відбудовано. Проводилася 
корінна реконструкція залізничного транспорту, здійснювалася масова 
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електрифікація ліній, автоматизація системи управління, зміцнювалася 
верхня будова колії тощо. Загалом за радянський період було 
побудовано понад 70 тис. км. нових залізничних ліній, але майже все це 
– за межами України. У Роки Великої Вітчизняної війни залізничники 
перебували на окремому військовому обліку, що вівся як і в діючій 
армії. Це стосувалося, в тому числі, студентів, викладачів і 
співробітників, задача яких по підготовці і випуску фахівців для галузі 
прирівнювалася до першочергового у воєнний час. Наприклад, 
Дніпропетровський інститут інженерів транспорту в умовах сибірської 
евакуації продовжував готувати інженерів, кожний з який був на 
особливому обліку. Це має витоки ще із заснування ІКІШС, випускники 
якого отримували військові звання, направлялися працювати на 
державну службу. І навіть, з огляду на стратегічне значення проблеми 
розвитку шляхів сполучення і цінність відповідних фахівців для 
держави, з 1823-1864 рр. інститут був закритим військовим закладом за 
зразком кадетських корпусів.  

Післявоєнні часи (1945-1990 рр.). Після Великої Вітчизняної 
Війни почався етап відбудови і розвитку вищої освіти України (1945-
1961рр). Світова історія не знає аналогів відновлювальних робіт такого 
масштабу: було розроблено план розвитку вищої школи на 1946-50рр. В 
перші післявоєнні роки поновлюється мережа вищих навчальних 
закладів, збільшується контингент студентів, розширюється 
номенклатура спеціальностей. Удосконалення навчальних планів, 
оновлення наукового змісту програм Міністерством вищої і середньої 
спеціальної освіти, що розпочалася з 1954 року, набуло постійного 
характеру. Але разом з тим, ідейно-політичному вихованню у ті часи 
приділялася надмірна увага. Наприклад, в навчальних планах ДІІТу 
першими стояли дисципліни "Основи марксизму-ленінізму", 
"Політична економія" та ін. На їх вивчення відводилася така сама 
кількість годин, як і на дисципліни зі спеціальності [4]. 

У цей період набувають чинності деякі давні педагогічні 
концепції та зароджуються нові. В основі концепції функціонального 
матеріалізму В. Оконя лежить положення про інтегральний зв’язок 
пізнання з діяльністю. Основним критерієм для побудови навчальних 
предметів є низка "провідних ідей", що мають світоглядне значення. До 
недоліків цієї концепції зараховують певну обмеженість, до якої 
призводить зосередженість на окремих, нехай і найвагоміших теоріях.  

Становлення Української держави (1991- дотепер). Розпад 
Радянського Союзу в 1991 р. позначився глобальною кризою, що 
тривала понад 10 років у всіх сферах економічного і суспільного життя. 
Вона не обійшла і залізничний транспорт. Вантажні перевезення 
скоротилися у декілька разів, припинились інвестиції, виникла криза в 
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управлінні тощо. Діяльність залізничного транспорту в незалежній 
Україні у цей час пережила створення і розвиток цілісної структури за 
умов безперервного стрімкого спаду економіки держави [3]. В грудні 
1991 року було створено Державне управління залізничного транспорту 
– "Укрзалізниця", якому підпорядкувалися шість залізниць України. З 
1994 р. послідовно здійснюється розвиток відновлювально-ремонтної 
бази, модернізація і створення вітчизняних зразків рухомого складу; 
певна стабілізація господарської діяльності, тенденції до модернізації. 

Після проголошення незалежності України розпочався пошук 
шляхів розбудови національної освіти, перехід до неперервної 
професійної освіти. Стає очевидним, що низький професійний і 
загальнокультурний рівень значної частини населення, особливо молоді, 
не тільки впливає на конкурентоспроможність країни на світовому 
ринку, але й на рівень соціальної стабільності. Стандарти професійної 
освіти знаходяться на стадії оновлення, розробки, перегляду, апробації. 
Актуальності набуває модульне навчання, розвиваються освітні 
технології навчання, чільне місце у професійній підготовці фахівців 
залізничного транспорту займає інтегративний, компетентнісний, 
діяльнісний, синергетичний та інші методологічні підходи.  

Таким чином, у професійній підготовці залізничників 
протягом досліджуваного періоду реалізувалися різноманітні 
концепції навчання, які розглядаються у метакласифікації 
традиційної, педоцентричної та суб’єкт-суб’єктної концепцій 
(дидактичного енциклопедизму, дидактичного формалізму, 
кібернетичної, поетапного формування розумових дій в процесі 
навчання тощо). Кожна з них мала свої переваги та недоліки, які нині 
аналізуються у контексті інноваційних теорій навчання залізничників 
для використання на сучасному етапі, що і становить зміст наукових 
розвідок для подальшого дослідження проблеми.  
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: 
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. 

 
Логвиненко В. М. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, 

кандидат філософських наук, доцент. 
 

Усвідомлення змісту екологічної культури та побудова на її 
засадах життєдіяльності сучасного суспільства є назрілою вимогою 
сьогодення. Екологічною культурою мають володіти всі групи населення, 
незалежно від віку, соціального статусу чи професійної діяльності. Чим 
далі, тим більшою мірою сучасні фахівці вимушені вирішувати не лише 
технічні, а й екологічні завдання, а відтак рівень екологічної культури не 
має залежати від приналежності до тієї чи іншої професійної групи [3].  

З метою визначення фактичного рівня екологічної культури 
майбутніх фахівців і виявлення можливих шляхів її вдосконалення, 
викладачами кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи було 
проведено опитування студентів у формі анкетування. В опитуванні взяли 
участь 120 осіб, які вже прослухали навчальний курс з екології і мають 
відповідні знання. Перше запитання анкети стосувалося розуміння 
студентами феномену екологічної культури. Пояснити цей феномен 
вдалося 45,5% респондентам, які давали різноманітні, але, загалом вірні 
пояснення. Наприклад: «це культура кожної особи окремо; якщо кожен 
усвідомить для себе тісний взаємозв’язок з природою, то і екологічно він 
буде культурним. Ми повинні поважати нашу природу, як поважаємо себе - 
це і вважається, насамперед, екологічною культурою»; «екологічна 
культура – це відповідна поведінка суспільства (громадян всіх країн світу), 
що спрямована на збереження, відновлення та хоча б мінімальний захист 
навколишнього середовища з дотриманням відповідних норм та стандартів 
встановлених законодавством»; «це ставлення людей до довкілля, бажання 
людей жити в гармонії з природою, відповідальність за природу, розробка 
різних заходів для її збереження». Разом з тим, 13,5 % опитаних дали 
відповідь на дане запитання не по суті, а решта студентів, що становить 
майже третину респондентів, не змогла відповісти на це запитання. Попри 
те, що більша половина респондентів не змога пояснити феномен 
екологічної культури, 93% студентів ствердили, що сучасному суспільству 
обов’язково потрібна розвинута екологічна культура громадян, а 7% - що 
вона є бажаною, але не обов’язковою. Також, студентам було 
запропоновано оцінити власний рівень екологічної культури за шкалою: 
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високий – середній – низький – відсутній. Самокритичними виявилося 
лише 9%, які визначили свій рівень як низький, 82% опитаних вважають 
його середнім і 9% - високим. Дані показники виглядають досить 
оптимістично, проте вони мають декларативний характер, який не 
співпадає з реальним станом речей. Як підтвердження, наведемо результати 
ще по одному запитанню, яке стосувалося того, що конкретний студент 
може зробити для покращення стану довкілля. Тільки 28% опитаних 
написали про те, що саме вони могли б зробити для покращення стану 
довкілля, а найпоширенішими варіантами відповідей були: насадження 
дерев, проведення толок, не засмічування територій; 11% не змогли 
відповісти на це запитання, а більшість опитаних - 61% написали про те, 
що б могло зробити суспільство загалом, а не конкретно вони самі. Така 
відповідь говорить про те, що молоді люди не хочуть брати на себе 
відповідальність за стан природного середовища; вони дистанціюються від 
екологічних проблем, вважаючи, що від них нічого не залежить. Власне такі 
особи не хочуть приймати того, що на індивідуальному рівні можна й 
потрібно дбати про природне довкілля - така діяльність у них не має 
мотивації. Як відверто написав один респондент «…якщо так розібратися, 
то можу набагато більше ніж роблю, можна сказати, що нічого не 
роблю…люди байдужі і тільки руйнують природу». Саме через відповідну 
діяльність виражається екологічна культура, якщо ж такої немає, то вона 
втрачає сенс. На цій основі можна зробити припущення, що в 72% 
студентської молоді ( ті, що взагалі не відповіли на запитання і ті, що 
написали не про себе) рівень екологічної культури насправді є низьким. Це 
небезпечна тенденція, адже складна екологічна ситуація сьогодення 
вимагає висококваліфікованих фахівців з належним рівнем екологічної 
культури не лише в галузі екологічної безпеки, а й в інших, де працівники 
мають вміти будувати свою діяльність відповідно до засад екологічної 
культури. Відповідно, суспільству потрібно працювати в напрямі 
формування екологічної культури, яке найдоцільніше проводити в процесі 
фахової підготовки у ВНЗ. Формування у майбутніх фахівців екологічної 
культури має відбуватися через екологічну освіту та виховання. В цей 
процес повинні включитися не лише викладачі природничих, а й 
соціальних та гуманітарних дисциплін, оскільки вони  мають справу з 
формуванням особистості, світогляду, переконань, життєвої позиції 
студентів. Саме вони повинні сприяти формуванню, на основі 
осмислених знань, екологічного світогляду, вміння розглядати будь яку 
професійну, а загалом соціальну проблему з позиції збереження 
природного довкілля. Це має бути цілеспрямований процес розвитку у 
студентів не тільки знань про наукові основи взаємодії суспільства та 
природи, а й формування соціально ціннісних мотивів у ставленні до неї, 
прищеплення екологічних вмінь і навичок як способів екологічної 
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діяльності, тощо [4]. Формування екологічної культури має відбуватися 
шляхом залучення студентів до активної, творчої діяльності. Таке 
виховання потрібно здійснювати в активній формі, застосовуючи “прямий 
контакт” з природним середовищем [4,5,6]. Педагогам слід якісно 
будувати навчальний процес, підбирати такий матеріал, який буде 
зрозумілий аудиторії і ціннісно нею переосмислений, що сприятиме 
формуванню соціально ціннісних мотивів у ставленні до природи, 
прищепленню необхідних умінь та навичок взаємодії з природним 
довкіллям, піднесенню рівня екологічної культури загалом. 

Підсумовуючи викладене слід сказати, що рівень екологічної 
культури студентської молоді залишається низьким і суспільству 
потрібно інтенсифікувати процес формування екологічної культури 
засобами формальної та неформальної екологічної освіти та виховання. 
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Соціальні працівники в силу своїх професійних обов’язків 
стикаються з  різними проблемними категоріями населення. Одна з 
таких є наркозалежні. Вони є невід'ємною частиною суспільства, 
повноправними його членами і держава повинна дбати, щоб вони 
користувалися тими ж правами і можливостями, що і інші люди, у тому 
числі отримували всю необхідну інформацію про наркотики, про ризик, 
пов'язаний з їх вживанням, і основне про те, як і де отримати допомогу. 
Донесення до споживача наркотиків інформації та допомога у прийнятті 
правильного рішення в тій чи іншій ситуації є головним завданням 
соціального працівника, яке ставить перед ним суспільство. За 
узгодженими оцінними підрахунками міжнародних та українських 
організацій в Україні налічується в середньому 310 тис. споживачів 
лише ін’єкційних наркотиків. До цієї цифри не належать особи, які 
вживають наркотики неін’єкційним способом (курять, нюхають). [1]  

Великий досвід роботи з цією проблемою сьогодні мають 
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах 
неповнолітніх, спеціалізовані заклади, громадські організації, які 
працюють у сфері профілактики наркоманії, оскільки Україна визнає 
соціально-педагогічну роботу з сім'ями хворих на алкоголізм і 
наркоманію державною проблемою.  Проте питання пошуку 
оптимальних методів роботи з цією категорією клієнтів є і надалі 
актуальним. 

В середовищі наркозалежних ефективно застосувати такий 
метод як аутріч робота. Адже спільноти споживачів наркотиків – це 
закриті групи. Вони знаходяться поза законом і часто конфліктують із 
законом, вони піддаються дискримінації і осуду, тому змушені вести 
замкнутий спосіб життя, що робить споживачів наркотиків 
важкодоступною групою. В умовах соціальної ізоляції спільноти 
споживачів наркотиків, аутріч-робота, є найбільш ефективним методом 
досягнення даної цільової групи та її охоплення профілактичними 
програмами. Зараз у всьому світі існують безліч програм аутріч-роботи, 
відомі та ефективні моделі аутріч-роботи розроблені в США і Європі, 
вони націлені на створення ефекту «снігової кулі».[3] 
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1. Модель досягнення лідерів із середовища СІН (автор – 
Wayne Wiebel, розроблена в університеті Чикаго, штат Іллінойс). У 
даній моделі використовуються лідери для встановлення контактів з 
СІН в їх групах. Лідер-СІН – авторитетна людина, яка служить 
прикладом для наслідування; поради лідера можуть виявитися найбільш 
переконливими для інших СІН. Лідери впливають на формування думки 
всередині групи. 

Компоненти моделі: 
– Відвідування місць збору СІН, спостереження за тим як люди 

спілкуються та виявлення можливого лідера.  
– Встановлення безпосереднього контакту з лідерами, самостійно 

або знайомство через посередника (друзі, родичі, знайомі, лікарі, 
поліція). 

– Проведення індивідуальної оцінки ризикованої поведінки лідера. 
– Надання базової інформації лідеру. 
– Лідери проводять профілактичну роботу всередині груп СІН. 

2. Модель мережі наставників-однолітків (автор – Carl Latkin, 
розроблено в університеті Джона Хопкінса, Балтімор, штат Меріленд). 
Модель припускає наявність мереж СІН по виду вживаного наркотику. 
Мережа споживачів героїну, мережа споживачів опіатів і т.д. 

Компоненти моделі: 
– Встановлення контактів з СІН в кожній мережі. 
– Вивчення структури і характеристики мереж СІН. 
– Відбір СІН, які можуть бути наставниками-однолітками. 
– Підготовка наставників-однолітків за тренінговою програмою (до 

10–ти тематичних занять). 
– Оцінка знань, отриманих наставниками-однолітками. 
– Наставники-однолітки проводять аутріч-роботу серед членів 

мережі. 
– Періодично наставники-однолітки призводять членів мережі на 

консультації до фахівців. 
3. Модель наставників-однолітків (модель рекрутування) 

(автори – Robert Broadhead і Douglas Heckathorn, розроблено на 
факультеті соціології університету в Коннектикуті). Кожному СІН 
надається можливість боротися з поширенням ВІЛ–інфекції в своєму 
співтоваристві (незалежно від виду вживаного наркотику), залучаючи 
для участі в проекті своїх однолітків. Спосіб: залучення клієнтів в 
проект – винагородна система рекрутування і навчання за принципом 
«наставник-одноліток». 

Компоненти моделі: 
– Встановлення контактів і залучення в програму одного або двох 

СІН. 
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– Проведення масштабного соціологічного інтерв'ю з кожним 
залученим СІН (СІН отримують винагороду за участь в інтерв'ю). 

– Підготовка залучених СІН за тренінговою програмою. 
– Наставники–СІН приводять на інтерв'ю в програму інших СІН 
– Наставники–СІН проводять профілактичну роботу серед СІН 

(наставники–СІН отримують по 3 купона для поширення в своєму 
середовищі). 
– Наставники–СІН отримують винагороду за кожного СІН, який 
звернувся в програму. 

– Кожні 3 місяці СІН–учасники програми проходять повторне 
соціологічне інтерв'ю. 

4. Модель: супервизор, лідер групи, аутріч-працівники, 
наставники-однолітки (peer-educators). Модель широко поширена в 
країнах Європейського Союзу.  

Компоненти моделі: 
1. Підбір супервізорів. Супервізор – це компетентний 

консультант, який володіє навичками спілкування і знаннями, 
необхідними для ефективного проведення аутріч-роботи. 

2. Супервізор: 
– здійснює набір аутріч-працівників; 
– проводить тренінгову підготовку; 
– визначає лідерів з числа навчених аутріч-працівників; 
– спільно з лідерами формує групи з числа аутріч-працівників. 

3. Навчання груп аутріч-працівників за спеціальною 
тренінговою програмою. Тренінги проводять: супервізор, лідери груп 
аутріч-працівників, залучені тренери. Аутріч-працівники проходять 
тестування з визначення рівня знань до і після проходження тренінгу. 

4. Організація і проведення аутріч-роботи. Розробка 
внутрішньої документації: 

– реєстраційні документи (журнали, відомості); 
– правила роботи групи і аутріч-роботи; 
– посадові обов'язки; 
– визначається вид, періодичність аутріч-роботи. 

5. Тренінгова підготовка СІН в якості наставників-однолітків. 
Тренінги проводять лідери груп аутріч-працівників та безпосередньо 
самі аутрічери.  

6. Проведення робочих зустрічей аутріч-працівників (не рідше 
1-го разу на тиждень). Робочі зустрічі, які проводять лідери груп, 
призначені для обміну інформацією між аутріч-працівниками, аналізу 
проблем, розробки інформаційних матеріалів. 

7. Проведення індивідуальної та групової супервізії (не рідше 
1-го разу на місяць). Супервізія призначена для аналізу аутріч-роботи, 
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підвищення ефективності консультативних навичок аутріч-працівників, 
профілактики ефекту вигорання. Супервізор допомагає аутріч-
працівникові навіть помилки перетворити на джерело цінного досвіду. 
Проведення періодичних поведінкових досліджень серед СІН. 

Проаналізувавши особливості вуличного консультування в 
середовищі споживачів наркотиків ми переконалися, що реалії роботи 
ставлять перед вуличним соціальним працівником високі вимоги щодо 
його професіоналізму. Кожен cоціальний працівник повинен завжди 
мати добру теоретичну основу, свіжі регіональні статистичні дані по 
ВІЛ/СНІДу та наркоманії для того щоб  знайти підхід до цієї складної 
групи клієнтів та донести їм інформацію. Тим самим попередивши 
велике соціальне зло. Знання основних аспектів ВІЛ/СНІДу, включаючи 
статистичні дані потрібні аутрічеру не тільки для консультування, але й 
для проведення занять з профілактики ВІЛ/СНІДу і наркозалежності у 
навчальних закладах, молодіжних клубах і колективах, виступаючи як 
громадські лектори і тренери. В процесі навчання разом з отриманням 
необхідних професійних знань, потрібно допомогти усвідомити 
майбутнім соціальним працівникам соціальну значимість їхньої роботи. 
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У всі часи милосердя вважалося однією з головних моральних 

цінностей та чеснот людства. Здатність людини бути милосердною 
розглядалась як показник моральної зрілості особистості.  

В європейській цивілізації великий вплив на становлення 
поняття «милосердя» мало християнське віровчення. У християнських 
країнах милосердя трактується як найважливіша чеснота, яка 
виявляється шляхом здійснення тілесних і духовних милостей. Серед 
тілесних милостей головними вважаються: нагодувати голодного, 
напоїти спраглого, вдягнути голого, відвідати ув’язненого і хворого, 
прийняти у себе подорожуючого, поховати померлого у злиднях та ін. 
З-поміж духовних милостей церква виділяє наступні: утримати 
грішника від гріха, недосвідченого навчити істини та добру, дати 
ближньому добру пораду, утішити занепалого духом, молитися за 
ближнього Богу, не мститися кривднику за заподіяне вам зло, від серця 
пробачати образи та ін.  

Український народ з часів Київської Русі розробив цілу 
мережу допомоги потребуючим виходячи з постулату про необхідність 
бути милосердним. Церкви та монастирі організовували й фінансували 
так звані «богодільні», лікарні, притулки, нічліжки. Зокрема, при 
монастирях відбувалося лікування, контроль над убогими, надання 
одноразової допомоги харчуванням, роздавалася милостиня, 
функціонували школи [1].  

У сьогоденні трактування терміну «милосердя» є достатньо 
розлогим. Переважна більшість дослідників та тлумачних словників 
пояснюють милосердя, як здатність людини до співпереживання, 
доброзичливе, турботливе ставлення до інших, любов, терпимість, 
уміння пробачати й не осуджувати. Крім того, поняття «милосердя» 
трактується як співчуття, любов до ближнього на ділі, готовність 
робити добро будь-якій людині, м’якосердність, жалісливість. 
Милосердя має поєднуватися з толерантністю та повагою до іншої 
людини. Здатність до милосердя є проявом морального здоров'я 
особистості. У різних культурних традиціях милосердя осмислюється як 
моральна вимога. 
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Серед українських науковців вартий уваги погляд на 
пояснення милосердя Н. Вишнівської. Так, зокрема дослідниця вважає, 
що милосердя варто розглядати на двох рівнях – почуття та вчинку. 
Н. Вишнівська зазначає, що в понятті «милосердя» поєднується два 
аспекти – духовно-емоційний і конкретно практичний. Без першого 
милосердя вироджується у холодну філантропію, без другого – в 
порожню сентиментальність. Важливим аспектом милосердя є те, що 
воно здатне подолати всі бар’єри між своїми і чужими, зблизити людей. 
Дослідниця виділяє наступні основні якості милосердної особистості: 
позитивні – співпереживання, співчуття, співпричетність, турбота про 
інших, практична допомога іншим; негативні – замкнутість, байдужість, 
відлюдкуватість, показне співчуття, холодна філантропія [2]. 

Натомість, українські дослідники О. Рязанцева та Л. Іваненко 
розмежовують поняття «милосердя» і поняття «благочинність». 
Зокрема, на їх думку, милосердя вимагає не тільки щедрості, але й 
духовної чутливості та моральної зрілості. Саме тому, щоб стати 
милосердною людині варто самій вийти на рівень добра, викоренити в 
собі зло, аби зробити добро іншому. Милосердя так само, як і альтруїзм, 
вимагає самозречення, жертовності. У милосердя О. Рязанцева вкладає 
більший сенс – силу любові, яка прощає образи, закликає любити 
ворогів та ін. Дослідниця тлумачить милосердя як виключно людську 
спроможність виходити за рамки особистих інтересів, виходячи з 
інтересів іншої людини. Тому, милосердна людина відрізняється такою 
любов’ю та щирістю в серці, якій властиво радіти при наданні будь-
якого виду допомоги ближньому [4, с. 188; 6, с. 112]. 

Аполагет української педагогіки К. Ушинський особливу 
увагу акцентував на необхідності розвитку саме внутрішнього 
милосердя, а не зовнішніх його проявів у вигляді доброчинності або 
простої ввічливості. Зовнішні прояви моралі він називав формальними 
відповідями суспільним запитам і нормам. Натомість саме внутрішні 
переконання вважав справжніми, щирими і, зрештою, визначальними в 
житті людини, в її прагненні до щастя [5, с. 2]. 

Важливим моментом у дослідженні милосердя, який вивчали 
авторитетні психологи С. Рубіштейн, П. Якобсон, В. Запорожець, 
Н. Дементьєва, Л. Стрелкова, О. Рязанцева та ін.,  було питання про те, 
чи може воно бути вродженою якістю людини. Сучасні 
експериментальні дослідження дають ствердну выдповідь на це 
запитання. На думку більшості вище згаданих учних джерелом ви-
никнення та умовою розвитку милосердя є здатність людини до 
співчуття та емпатійного переживання. Наприклад, О. Рязанцева, 
посилаючись на прикладні дослідження, доводить, що задатком до 
співчуття є вроджене мимовільне реагування на болісний емоційний 
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стан іншої живої істоти [6, с. 116]. 
Відомі українські педагоги К. Ушинський і В. Сухомлинський 

та їх послідовники розглядали милосердя протиставляючи його 
негативним почуттям. Так, К. Ушинський основними складовими 
милосердя вважав співчуття, співпереживання, любов, доброту та 
почуття, протилежні гніву. Усі складові його концептосфери милосердя 
мають обов’язковий тісний зв’язок з реалізацією в соціумі. Милосердні 
якості людини не варті нічого самі по собі, якщо вони не знаходять 
втілення в життєвій практиці [5, с. 5]. 

Акт милосердя стосовно щодо іншої людини може стати 
причиною виникнення конфліктної ситуації. Надання допомоги іншій 
людині може сприйматися нею як приниження моральної гідності, 
призводити до нерівності. Розуміння власного блага об’єкта 
благодійності часто відрізняється від позиції благодійника[2].   

На думку знаного психолога Еммі ван Дорцена, поява в житті 
людини чогось, що збагачує не тільки власне, але й життя інших людей, 
стає джерелом енергії та ентузіазму. Віддаючи допомогу тим, хто цього 
потребує, людина стає сильнішою. Розуміння власного «Я», визнання 
власної вразливості, каяття в зарозумілості сприяють набуттю 
скромності і великодушності, допомагають досягати більшої близькості 
з собою та іншими [7]. 

Чимало дослідників феномену милосердя звертають увагу на 
базові потреби людини у любові і довірі, розумінні і прощенні, щирому, 
безкорисливому і доброму відношенні. Ресурсом для досягнення цих 
потреб стає милосердя як моральний принцип і особистісна позиція. В 
результаті розкриття ресурсу милосердя відроджуються найкращі 
людські риси, здатність творити добро, приносити користь іншим. У 
кінцевому результаті це дозволяє людині реалізувати свою людську 
сутність [6]. 

Знавець проблем міжособистісного спілкування В. Куніцина 
наголошує, що люди схильні до милосердя часто відрізняються високою 
потребою в довірчих дружніх відносинах, високим рівнем оптимізму та 
емпатії. У тісному взаємозв'язку з милосердям знаходяться чутливість і 
висока нормативність поведінки, які більшою мірою визначені 
прагненням до соціальної справедливості, корисності, чесності та 
внутрішньої гармонії [3]. 

Варто розглянути ще один аспект милосердя, а саме його 
терапевтичний вплив на вихід із власної кризової ситуації. У пошуках 
шляхів виходу з кризи люди нерідко інтуїтивно вдаються до відомої в 
психотерапії класичної схеми – «коли тобі погано, допоможи тому, 
кому ще гірше». Допомагаючи іншому зростає віра у власні сили, 
відчуття себе сильнішою, добрішою, значущішою, активізуються і 
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наповнюються інші внутрішні ресурси. Переключення на допомогу і 
підтримку нужденним людям відволікає від власних негативних 
переживань, здійснення добрих вчинків приносить задоволення і радість 
Прагнення надавати допомогу може також виступати механізмом 
проекції власної прихованої потреби в увазі й дбайливому ставленні з 
боку інших [6]. 

Милосердна людина в умовах психологічної кризи черпає 
силу в соціальній взаємодії, відновлює відчуття власної потрібності, 
корисності, значущості, наповнює власне існування почуттям радості та 
задоволення. 

Таким чином, милосердя відіграє важливу роль у моральному 
становленні особистості, є показником моральної зрілості людини. 
Милосердя робить людину добрішою, внутрішньо викорінює негативні 
риси та допомагає самостійно долати кризові ситуації. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОТРЕБИ У 
РИЗИКУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. 
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Львівський державний університет внутрішніх справ,                        
старший викладач кафедри практичної психології. 

 
Стосовно потреби у ризиику більшість осіб можна поділити 

на тих, хто мають його гостру потребу або навпаки, − страх. Численні 
дослідження доводять, що серед осіб із гострою потребою у ризику 
найчастіше зустрічають молоді люди.  

Психологічні характеристики цієї вікової групи пов’язані із 
постійним пошуком різноманітних соціальних зв’язків, включаючи 
дружні та сексуальні контакти, прагнення до переживання великої 
кількості емоцій, підвищеним енергетичним потенціалом, стрімким 
розвитком фізичних, інтелектуальних та  емоційних можливостей, 
бажанням самоствердитися у світі, соціальною незрілістю, відсутністю 
достатнього життєвого досвіду, а отже, і порівняно невисоким та  
невизначеним соціальним статусом [3]. 

Саме ці особливості є передумовою для формування 
ризикової поведінки особистості молодої людини. 

Основними ж детермінантами потреби у ризику у молодих 
людей виступає, перш за все, прагнення до самоствердження, яке іноді є 
домінуючим навіть від інстинкту самозбереження. 

Порушення соціалізації молодої є однією з причин появи 
непереборного бажання проявити себе на фоні низького рівня 
самоусвідомлення та рефлексії, що часто призводить до необдуманих 
вчинків, в яких реалізовується потреба у ризику. 

Емоційним компонентом потреби у ризику є стійке прагнення 
до пошуку нових вражень та порушень в емоційній сфері, а когнітивний 
компонент психологічних детермінант виявляється у нестачі знань щодо 
адекватного та  нормативного способу життя [3]. 

Серед основних чинників формування потреби у ризику та 
ризикової поведінки можна віднести спадковість, проблеми у вихованні, 
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соціально-економічні умови розвитку суспільства, ставлення молоді до 
норм і цінностей суспільства. 

Важливе місце серед детермінант ризику займає сімейна 
ситуація розвитку індивіда та її вплиу на формування потреби у ризику, 
а саме відсутність або недостатність позитивного емоційного контакту з 
батьками, виховання у неповній або неблагополучній сім'ї, неправильне 
виховання дітей у сім'ях, відсутність у батьків педагогічних знань. 

Головною причиною особливої потреби молоді у ризику є 
соціальна нерівність, протиріччя між бажаннями і можливостями 
особистості, відсутність засобів для досягнення поставлених цілей.  

Соціологи, кримінологи та психологи, провівши ряд 
досліджень, запропонували типологію осіб, з схильністю до ризикової 
поведінки. Основними типами в залежності від факторів впливу групи 
виникнення ризикової поведінки  визначено наступні: 

 «Аутсайдер» –людина, що потрапила у складну життєву 
ситуацію, невдаха, що не може знайти можливості для самореалізації. 

  «Маргінал» – особа, у якої відсутні соціальні зв’язки , 
внаслідок чого вона переживає самотність та психологічний 
дискомфорт і намагається самоствердитися шляхом ризикової 
поведінки. 

 «Конформіст» – особа, яка перебуває під впливом 
авторитетів і швидко засвоює групові цінності і норми, відповідно такій 
особі дуже легко нав’язати ризикову поведінку 

 «Пристосуванець» – особа, яка що прагненні підвищити 
свій соціальний статус за рахунок прийняття групових цінностей. 

 «Фанат» – особа, віддана певним груповим цінностям і 
заперечує усе, що йде врозріз цим цінностями. 

 «Борець» – особа, яка внутрішньо постійно переживає 
бажання боротися, готова до активних дій із захисту групових інтересів 
та цінностей. 

  «Вождь» – особа, яка претендує на роль лідера і 
відповідно може поширювати певну групову доктрину членам групи. 

  «Попутник» – особа, у якої відсутні чіткі ціннісні 
орієнтації, а  керується більше солідарністю з груповими нормами. 

 Імітатор» – людина, що орієнтується на зовнішні атрибути, 
а групові цінності і цілі не мають для неї важливого значення. 

 «Нудьгуючий» – людина, має потребу у більш змістовному 
проведенні дозвілля, що гарантує їй певна група і своє чергу одночасно 
стає середовищем для спілкування [2]. 

Окрім ставлення та наслідування групових норм і цінностей, 
для осіб з потребо в ризику характерними є певні особистісні 
характеристики, що визначають їхню ризикову поведінку. Відтак, 
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переживання нудьги та рутинності призводить до потреби в ризику та 
зростання авантюризму.  

Негативізм та песимістичне налаштування стосовного 
власного майбутнього у молодих осіб є чинниками, що провокують 
зростання потреби у ризику. 

Низький поріг стресостійкості та відсутність належного рівня 
адаптації  стають причинами прояву ризикових моделей поведінки, 
серед яких адиктивні форми поведінки, небезпечні статеві стосунки та 
авантюризм у різних життєвих сферах. 

 Стійке домінування стратегії досягнення успіху, нездатність 
аналізувати ситуацію, відсутність самоконтролю стають причинами 
необдуманого ризику у молодих людей, що в більшості ситуацій є 
неоправданим. 

Особистісні якості такі, як імпульсивність та сміливість 
тільки стимулюють ризикові прояви, проте вони, зазвичай, не 
підкріплені аналізом та розумінням ситуації, що створює ризик для 
самої  особистості. 

Спрямування соціальної енергії у проявах деструктивної та 
ризикової поведінки характеризує сучасну молодь, тому задля того 
аби зрозуміти своє «місце» у сучасному світі, доцільно утверджувати 
та відстоювати свою соціальну позицію у конструктивному руслі, 
мінімізуючи прояви ризику, а тим самим демонструючи 
розсудливість та обережність. 
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Нинішнє суспільство переобтяжене різного роду економічними, 

політичними та психологічними проблемами, що дуже часто призводять 
до розчарувань, безвиході і втрати надії. Індивід, ніби перебуваючи серед 
людей, стає цілком ізольованим від них, відчуває свою безпорадність, а 
частково і непотрібність. Йому важко адаптуватися в соціумі, важко 
знайти контакт із собі подібними, що явно веде до порушень не лише 
світосприйняття, але й сприйняття власного «Я». Водночас, з 
переживанням самотності часто пов'язані відчуження від світу як 
дорослих, так і однолітків, що дає перспективу відкриття нових 
можливостей свого Я, усвідомлення себе як особистості та 
індивідуальності. Разом з тим, суєта зовнішнього світу може втомлювати 
особистість – і тоді вона старається втекти від зовнішніх проблем, 
відсторонитися від оточення, ізолювати себе від будь-яких контактів, 
побути на самоті.  

Сучасна психологія означує це феноменом самотності, під яким 
в одних випадках розуміють просторово-часову (фізичну) ізольованість 
людини від інших людей, а в інших – відсутність у неї близьких 
стосунків, взаєморозуміння з людьми, за наявності для цього всіх 
об'єктивних можливостей. «Відірваність» від співтовариства людей, 
сім'ї, історичної реальності, гармонії всесвіту, нарешті, від власного «Я» 
кожного разу стоїть за поняттям «самотності» людини [1, с. 18]. 

На думку психологів, глибоко самотні люди, як правило, дуже 
нещасні, у них мало соціальних контактів, їх особисті зв'язки з іншими 
людьми або  обмежені, або взагалі розірвані. Поняття самоти пов'язане з 
переживанням ситуацій, що суб'єктивно сприймаються як небажаний, 
неприйнятний для людини дефіцит спілкування і позитивних взаємин з 
навколишніми людьми. Самотність не завжди супроводжується 
соціальною ізольованістю індивіда. Можна постійно знаходитися серед 
людей, контактувати з ними і, разом з тим, відчувати свою психологічну 
ізоляцію від них. Самотність наступає й тоді, коли, наприклад, 
особистість опиняється серед чужих для неї людей, з якими не можливо 
нав’язати контакти. На думку К. Роджерса, самотність – це прояв 
слабкої пристосовності особистості, а її причина – феноменологічна 
невідповідність уявлень індивіда про власне «Я» [4, с. 235]. 

Ступінь випробовуваної самотності також не пов'язаний з 
кількістю років, проведених людиною поза контактами з людьми; люди, 
що все життя живуть одні, іноді почувають себе менш самотніми, ніж ті, 
кому доводиться часто спілкуватися з оточенням. Самотньою не можна 
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назвати людину, яка, мало взаємодіючи з оточенням, не проявляє ні 
психологічних, ні поведінкових реакцій самоти. Крім того, люди 
можуть і не усвідомлювати, що між реальними і бажаними взаєминами 
з соціальним середовищем існують розбіжності. 

За твердженням психологів, причиною самотності поряд з 
соціальними факторами, може виступати і психологічна проблема. 
Індивід, маючи певні психологічні перестороги, внутрішні бар’єри щодо 
контактів з соціумом, сам перестає контактувати із зовнішнім світом. Це 
може свідчити про незадоволеність якістю взаємин з людьми, що 
спонукає молоду людину йти до самотності [4]. Відомо, що підлітки 
гостріше відчувають самотність, ніж особи інших вікових категорій. 
При чому є гендерні відмінності у переживанні самотності [5].  

Психологічні аспекти самотності, особливо у ранньо-
юнацькому віці, вважаються найменш вивченими у психології. Ця 
проблема набуває актуальності у зв’язку з тим, що молодим людям 
приходиться змінювати місце навчання і, відповідно місце проживання, 
що й зумовило вибір теми для дослідження.  

Мета дослідження – вивчити психологічні особливості 
особистості у стані самотності.  

У дослідженні взяли участь 50 осіб, віком 17 років, які 
навчалися в 11 класах середньої загальноосвітньої школи № 1 
м. Пустомити Львівської області. Серед досліджуваних – 20 дівчат і 30 
хлопців, з яких 25 осіб (10 дівчат і 15 хлопців), які навчалися у даній 
школі постійно, і 25 осіб (10 дівчат і 15 хлопців), які прийшли на 
навчання у дану школу саме в 11 класі, та змінили місце проживання. 
Як відомо, урбанізаційний аспект, зміна соціальної групи можуть мати 
свій вплив на формування самотності. З метою виявлення рівня 
самотності та з’ясування її психологічних особливостей в якості 
методологічного інструментарію були використані методика 
«Діагностика рівня суб’єктивної самотності» (Д. Рассел, Е. Пепло, М. 
Фергюсон) [3] та методика «П'ять рис особистості» [2].  

За результатами дослідження було з’ясовано, що високий і 
середній рівень самотності більше притаманний школярам, які прибули 
на навчання у школу (рис. 1). 

При цьому серед факторів, що викликали самотність, і дівчата, і 
хлопці називали: «відсутність близької людини» – це бажання мати 
поряд конкретну людину, що розуміє, або коханого, з яким відчувається 
гармонія у всьому; «вимушена ізоляція» – вказує на ізоляцію, 
обумовлену певними обставинами; «недостатність комунікативних 
навиків»; «самоізоляція, відокремленість», обмеженість контактів із 
власної волі. 
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Рис. 1 Розподіл респондентів за переживанням стану самотності, % 

 
Необхідно також відзначити, що серед респондентів – 26% 

опитаних, що виявили відкритість до досвіду також мали схильність до 
самотності. Однак, це можна розглядати як тимчасове усамітнення, що 
необхідне для творчих особистостей. 

Порятунок від самотності старшокласники шукали у читанні 
книг, походами у кінотеатр чи театр, розмовами з друзями по телефону, 
лягали спати (при p<0,01), займалися домашніми справами, слухали 
музику (при р<0,05). Ці показники були вищими у дівчат. Хлопці в 
основному старалися бути або з друзями (при p<0,05) або ж сиділи за 
комп’ютером (при р<0,01 за критерієм Mann-Whitney U).  

Для осіб, які більше схильні до самотності характерними були 
такі особистісні якості як неврівноваженість, що є свідченням емоційної 
нестабільності і непристосованості (26%); виражена інтровертованість 
(14%) або амбівертність (12%); закритість досвіду (26%), низький рівень 
готовності до співпраці (34%). Ймовірно такі риси могли слугувати 
причиною їх відстороненості від соціального оточення. 

Таким чином, молоді люди, опинившись на порозі дорослості, 
спрямовані у майбутнє. Реалізація основних потреб цього віку 
призводить до відносної стабілізації особистості, формування «Я-
концепції», світогляду. Центральним новоутворенням стає 
самовизначення — професійне та особистісне. Саме в період ранньої 
юності виявляється свідоме позитивне ставлення до навчання. Все це 
дає можливість в цей віковий період здійснювати пошуки сенсу життя.  

Однак, для особистості більш важливим є те, що вона означає у 
суспільстві як людина, хто вона, на що вона здатна. Це дає можливість 
скласти уявлення про себе, здійснити самооцінку, що виявлятиметься 
відповідною поведінкою. Якщо ж особистість не може збалансувати 
власні орієнтації, стає неможливою самореалізація, повага, досягнення в 
діяльності – це стає причиною усамітнення. Водночас, для більшості 
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самотність просто нестерпна, через неї людина почуває себе 
безпорадною, невпевненою. Позбавлена емоційного контакту, 
підтримки з боку рідних чи колективу особистість відчуває глибоку 
психологічну кризу, яка сприяє появі відчуття самотності, що іноді 
призводить до аномії. 

 
ЛІТЕРАТУРА:  

1. Гримак Л. П. Одиночество / Л. П. Гримак. – СПб: Изд-во 
Питер, 2000. − 401 с. 

2. Дуткевич Т. В. Вікова і педагогічна психологія (курс лекцій 
та практикум): Навчальний посібник/ Т. В. Дуткевич, В. А. Яцюк. – 
Кам'янець-Подільський: Друк ПП О. А. Буйницький, 2006. – С. 196-201. 

3. Рассел Д. Измерение одиночества / Д. Рассел. – М.: 
Прогресс,  1989. – 226 c. 

4. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека 
/ К. Р. Роджерс. − М.: Прогресс. Универс, 1994. − 480 с.  

5. Хамітов Н. В. Самотність у людському бутті/ Н. В. Хамітов/ 
– К.: Гранослов, 2000. – 252 с. 
 
УДК:316.356.2. 
 

СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю. 
 

Равлюк Г. І. 
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, аспірант 

денної форми навчання на кафедрі соціальної психології.  
 

Сім'я і проблеми її життєдіяльності  були і є об'єктом  
соціально-психологічних досліджень, що обумовлено виникненням змін в 
сім’ї  та в її соціальних функціях і ролях.   Сучасна сім'я перестала бути 
умовою духовного і фізичного виживання людини, а подружжя отримало 
відносну незалежність від сім’ї, змінився також і характер уявлень про 
сімейні стосунки. Тепер  функція сім’ї  не обмежується продовженням 
роду, організацією побуту та  веденням домашнього господарства. 
З'являються   нові функції сім’ї, такі як здійснення  психологічного 
захисту, моральної підтримки і стабільності. Зменшується кількість 
членів сім’ї, відбувається демократизація сімейних стосунків, 
вирівнюється розподіл домашніх обов'язків подружжя, підвищується  
значущість  емоційних зв'язків. Сьогодні відбувається психологізація та 
інтимізація сімейних стосунків, більше  значення надається  
психологічній і міжособовій близькості, яка підвищує значущість 
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кожного окремого члена сімейства. Шлюб стає інтимно, крихкішим. 
Звідси - збільшення кількості  розлучень. У суспільстві з'явилася 
установка на можливу тимчасовість шлюбного союзу, росте число 
одинаків, які з тих або інших причин взагалі не одружуються. 

Разом з цим нині відбувається розмивання і девальвація 
системи тра-диційних  цінностей і моральних ідеалів. Така традиційна 
цінність і одне з першочергових завдань, характерних для періоду ранньої 
зрілості, як створення сім'ї, перестає бути пріоритетним  для значної 
частини молоді. В той же час катастрофічне число розлучень  і абортів, 
низька народжуваність, соціальне сирітство говорить про те, що сім'я 
знаходиться у важкій кризі. А оскільки із  руйнуванням сім'ї виникає 
загроза руйнування суспільства, проблема впливу деструктивних 
соціальних уявлень молоді про шлюбні стосунки на психологічну безпеку 
сучасної сім'ї, на наш погляд, є гранично актуальною. 

Концепція соціальних уявлень, запропонована С.Московічі,  
сьогодні є однією з найвпливовіших теоретичних моделей 
західноєвропейської соціальної психології. В наш час представники 
концепції соціальних репрезентацій аналізують соціальні уявлення 
різних суспільних, професійних, демографічних груп. Метою їх 
досліджень є розкриття, а в окремих випадках, процес розвитку 
соціальних уявлень цих суспільних груп. В своїх дослідженнях вони 
освоюють нові методичні засоби, застосовують цікаві методики. їх 
методичний арсенал є дуже різноманітним.Такий підхід можливо 
здійснити з позицій теорії соціальних уявлень С.Московічі, яка 
останніми роками набула поширення у всьому світі (Дж.Джаспер, 
Ф.Францелла, Р.Фарр, Ст.Мілгрем, Т.Ягода, К.Абульханова-Славська). 
Теорія соціальних уявлень дозволяє описувати і інтерпретувати зміст і 
механізми змін свідомості індивідів у зламні моменти суспільної 
історії.Вивченню соціальних  уявлень молоді присвячено низку 
емпіричних досліджень з соціальної психології. 

Сьогодні склалася нова культурно-історична ситуація. 
Соціально однорідне і захищене середовище, яке існувало раніше, 
зруйноване. Сучасна молодь живе в суспільстві, в якому сталося різке 
соціальне розшарування, відчуження людей один від одного. Вони 
існують у світі, де є безліч погроз їх психічної і фізичної безпеки. Вони 
живуть в країні з високою мірою соціальної незахищеності і 
економічної нестабільності, в суспільстві, в якому відсутнє впливове 
інтелектуально-моральне середовище. Усе це викликає не просто 
дезорієнтацію молодих людей, але призводить до затримки їх особового 
розвитку, відхилень в поведінці, агресивності, істотних зрушень в 
міжособових і міжгрупових стосунках. У цих умовах потрібна більша 
увага  до  проблеми соціального самовизначення молоді, психологічній 
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безпеці особи в соціальному просторі, безпеці середовища, в якому 
існує родина і дитина. 

Однак, попри наявність численних дослідженьв психології 
сім'ї і шлюбних стосунків, та наукову розробленість проблематики 
психологічної безпеки особистості та середовища, не достатньо 
вивченим є явище психологічної безпеки сім'ї як середовища розвитку 
особистості. 

Соціальні уявлення молоді прошлюбні стосунки впливають на 
рівень безпеки сімейно- шлюбної взаємодії.На початковому етапі  
вивчення соціальних уявлень молоді про шлюб та сім’ю  ми 
використали метод експертних оцінок. 

Експертне опитуванняпроводилося  у   січні – березні 2015 
року. У якості експертів виступили  психологи закладів освіти із 
досвідом роботи не менше 5 років у кількості 12 чоловік. Пропонуємо 
його попередні результати:  

1.Проблеми сім'ї та шлюбу, відносин між батьками і дітьми 
завжди  викликають великий інтерес як науковий , теоретичний , так і 
життєвий , практичний . Тому теоретичний інтерес до вивчення проблем 
сім'ї та шлюбу продиктований необхідністю відновлення колишніх 
цінностей, вивчення нових процесів і тенденцій. Цей інтерес цілком 
зрозумілий: будучи первинним осередком суспільства, сім'я прямо і 
побічно відображає всі зміни, що відбуваються в суспільстві , хоча і має 
відносну самостійність. Мусимо також зазначити, що сім'я являє собою 
більш складну систему відносин , ніж шлюб , оскільки вона, як правило 
, об'єднує не тільки подружжя , але і їхніх дітей , а також інших родичів 
або просто близьких подружжю людей. Дана обставина надає родині 
характер найважливішого соціального інституту . Це визначається тим, 
що сім'я зобов'язана своїм виникненням, існуванням і розвитком, 
насамперед суспільним потребам, нормам і санкціям, приписам 
подружжю піклуватися про своїх дітей та батьків поважного віку. 

 2.Зв'язки сім'ї з суспільством помітно ослабли, що негативно 
вплинуло як на сім'ю , так і на саме суспільство.. З цим соціальним 
інститутом відбуваються кардинальні зміни протягом усього XX 
століття [ емансипація дітей від батьків , перехід від закритої до 
відкритої системи формування шлюбу , емансипація жінок , зростання 
особистісної свободи кожного з членів спільноти і т . п.].  

3. В даний час ми спостерігаємо кризу традиційної моделі 
сім'ї та появу нових моделей, наприклад, нуклеарну або неповну. У 
сучасної молоді  відсутні уявлення про сімейне життя, або ж вони 
спотворені під впливом засобів масової інформації та програм  так 
званої статевої освіти, що активно впроваджується в українських 
школах. Наслідком такої «просвіти» є те, що в уявленнях молоді 
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стосунки між чоловіком і жінкою зводяться до примітивної чуттєвості , 
а шлюб представляється як один із засобів захисту від СНІДу та 
венеричних захворювань. 

4. Образи чоловіка і дружини в сім'ї стають менш 
диференційовані , як у традиційній  українській сім'ї .. Традиційні для 
українського менталітету розподіл ролей в сім'ї : чоловік - голова сім'ї , 
годувальник; дружина - помічниця чоловікові , домашня господиня , « 
хранителька вогнища» , діти у послухувбатьків.У сьогоднішній ситуації 
поширюється тенденція розвитку егалітарних ( рівноправних ) відносин 
у родині. Ця тенденція не абсолютна , тому що у свідомості людей ще 
продовжує зберігатися архетипічна модель сім'ї. властива для нашої 
культури - це традиційна схема улаштування сім'ї , засновананаієрархії. 

5. Більшість експертів відзначили наявність загальної 
тенденції швидкої зміни норм сексуальної поведінки і відповідних їм 
моральних установок. Багатовікові принципи, засновані на цнотливість , 
ставляться сьогодні під сумнів. Негативну роль у цьому відіграють ЗМІ 
, на перше місце ставлячи почуттєві задоволення , свободу у прояві 
своїх бажань. Раніше молоді люди стояли перед проблемою вибору 
єдиної людини , з яким можна пов'язати своє життя , сьогодні , на жаль , 
пошук підчас спрямований на зміну все нових сексуальних партнерів 
для придбаннявеликогосексуальногодосвіду. 

У багатьох молодих людей слово «любов » асоціюється зі 
словом «секс» , а , відносини між чоловіком і жінкою зводяться тільки 
до інтимних стосунків . Традиційно ж для української культури любов 
ніколи не сприймалася , як отримання фізичного задоволення . Любити - 
це без залишку віддавати свої фізичні і душевні сили іншому. Навпаки, 
любовна пристрасть, сексуальна розгнузданість в народі ніколи не 
заохочувалися, вони ставилися до роду одержимостітабезумства. 

6. Більшість експертів вважають , що рання сексуализация 
молоді - це показник знецінення не тільки подружжя, а й деморалізації 
культури і духовно -моральної деградації суспільства. Крім того, ними 
відзначається небезпека ранніх сексуальних відносин для психічного 
розвитку особистості та майбутнього життя в шлюбі.  

Тож динаміка статеворольової ідентичності сучасної молоді, 
яка пов'язана із зміною традиційних для української культури зразків 
гендерного поведінки, негативно впливає на уявлення молодих людей 
про сім'ю і шлюб, формуючи негативні шлюбно- сімейні настановлення. 

Результати експертного опитування будуть покладені в 
основу масового психосемантичного дослідження соціальних 
уявлень про шлюб та сім’ю, що надасть нам можливість отримати 
кількісні результати та виокремити психосемантичні  структури 
соціальних уявлень  різних груп молоді. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ.  

 
Якімець Ю.М.  

Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-
технічної освіти НАПНУ, аспірант відділу професійно-практичної 

підготовки. 
 
Важливим компонентом продуктивного навчання є 

проектна діяльність студентів, в результаті якої формуються і 
розвиваються професійно важливі проектні вміння. В основі 
проектної діяльності лежить система інтегрованих знань, яку студент 
має навчитись використовувати для вирішення конкретних завдань 
професійного характеру.  

Дипломне проектування виконує низку функцій, які 
випливають з вимог до підготовки майбутнього фахівця: навчальна, яка 
спрямована на виконання кожної функції і вміння фахівців, що 
передбачені ОКХ; інтегруюча, яка потрібна для формування вмінь 
вирішувати комплекні задачі міжпредметного 
характеру;систематизуюча, яка впорядковує систему професійних 
знань, умінь і навичок; контролююча, яка дозволяє встановити рівень 
підготовленості студента до самостійної фахової діяльності. 

На сучасному етапі підготовки основною проблемою є не 
засвоєння великого обсягу знань, не орієнтація в лавиноподібному 
зростанні професійно орієнтованої інформації, а необхідність 
акумуляції знанняі створення інтегрованої системи професійних знань, 
вдосконалення вмінь, які необхідні фахівцю для професійного 
саморозвитку, залучення до основ творчої професійної діяльності. 
Підготовка студентів до дипломного проектування має здійснюватись 
на інтеграційній основі і містити такі етапи: визначення навчально-
виробничої мети та послідовність її досягнення; формування навичок 
пошуку та обробки необхідної інформації; формування вмінь і навичок 
аналізу проблеми; формування вмінь і навичок пошуку шляхів 
розв’язку проблеми; формування вмінь і навичок працювати з 
комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням; виконання 
завдання; оформлення дипломного проекту. 

Інформація, яка необхідна для виконання дипломного 
проектування, формується навчальними дисциплінами та курсовими 
проектами, які, перш за все, мають навчальний характер, а також 
професійною інформацією, яка має проблемний характер і випливає з 
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практики. Навчальний план підготовки фахівця повинен передбачати 
освоєння тих його функцій, з якими він стикається під час виконання 
професійних обов’язків. З цією метою в кожній дисципліні виявляють 
теми і підтеми, під час вивчення яких освоюються елементи функцій 
(набуваються компетенції) переважно на практичних заняттях. Задачі, 
поставлені в дипломному проектуванні, неможливо виконати на основі 
знання з однієї дисципліни, оскільки їх розв’язання потребує 
міжпредметних практичних знань. Ці знання пов’язані з конкретною 
діяльністю у вигляді комплексних задач.  

Оволодіння практичною підготовкою технік-механік починає 
з вивчення практичних задач, виробничої практики, яка передбачена 
процесом навчання, виконання курсового і дипломного проектування. 
Підготовка майбутнього фахівця до самостійної діяльності і отримання 
початкового професійного досвіду відбувається через переддипломну 
практику. Дипломне проектування в підготовці фахівця є інтегруючим 
чинником для усіх навчальних дисциплін, проектів і практик, тому 
визначення його змістового наповнення потребує узгодженої роботи 
всього педагогічного колективу з дотриманням критеріїв оптимізації. Як 
зазначає Л.Семушина, під час структурування навчальних дисциплін 
розумно використати таку послідовність: виділення розділів 
дипломного проектування; виділення основних розділів навчальних 
дисциплін з блоку модулів, що виносяться на дипломне проектування; 
виявлення міжпредметних зв’язків та виділення недоліків розділів 
дисциплін, що виносяться на дипломне проектування; визначення 
послідовності розміщення розділів на основі міжпредметних зв’язків 
[4, с.74]. Навчання професійної діяльності здійснюється практичною 
підготовкою, тому розробка змісту практики має орієнтуватися на: 
визначення переліку умінь, які формуються в процесі практики; підбір 
видів робіт, які забезпечують ці уміння; визначення витрат часу на 
виконання кожного виду робіт; встановлення взаємних зв’язків змісту 
практики з навчальними дисциплінами. Логічний зміст вивчення 
дисциплін враховується міжпредметними зв’язками [2], а види практики 
обумовлені формуванням професійної компетентності. Ця логіка є 
основою змісту підготовки до дипломного проектування. 

Як показує практика, розробка навчальної документації 
зводиться до того, що в змісті підготовки фахівця відсутні потрібні 
практичні роботи, дублюється інформація, не простежуються 
міжпредметні зв’язки під час формування професійних умінь. Основна 
причина цього явища пояснюється тим, що складання програми 
проводиться за кількістю годин, відведених на теоретичні та практичні 
заняття без врахування послідовності вивчення дисципліни та без 
орієнтації на основні професійної функції фахівця. Практичні заняття 
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достатньою мірою не забезпечують формування необхідних практичних 
професійних умінь і навиків.  

Оскільки через різні рівні інтеграції (першим з яких є 
міжпредметні зв’язки) пов’язується інформація з різних дисциплін і 
практики і втілюється в дипломному проектуванні, вже виявлення 
міжпредметних зв’язків на етапі розробки дипломного проектування дає 
можливість попередити дублювання навчального матеріалу. Ці зв’язки 
систематизують інформацію і роблять її структурованою, гнучкою та 
рухомою для усвідомлення студентами. Оптимальний варіант 
послідовності вивчення дисциплін формує в свідомості студентів 
систему інтегрованих знань з врахуванням усіх зв’язків.  

Зміст дипломного проектування формує цілісну систему 
знань, умінь і навичок, а також досвіду творчої діяльності, яка 
забезпечує формування кращих якостей роботи фахівця. Він є 
визначальним засобом розвитку техніка-механіка протягом усього 
періоду навчання. Підготовка студента ґрунтується на 
загальнодидактичних критеріях: науковості; фундаментальності; 
доступності; систематичності; єдності навчання; теорії і практики; 
послідовності; наслідування; індивідуалізації; диференціації; позитивної 
мотивації; самостійності; свідомості та активності навчання; 
оптимальності дипломного проектування. Критерії відбору змісту 
дипломного проектування задають основний напрям для формування 
фахової системи знань, умінь і навичок. Вони дають можливість 
ретельно підійти до формування змісту підготовки майбутнього техніка-
механіка до дипломного проектування. У структурі підготовки 
майбутніх фахівців мають місце мотиваційний, знаннєвий і діяльнісний 
компоненти, тому критерії відбору змісту навчального матеріалу до 
дипломного проектування дають можливість наповнити компоненти 
потрібним змістом. 

Структурування відібраного навчального матеріалу щодо 
виконання дипломного проекту здійснюється на основі таких 
принципів: орієнтації на цілісність відображення фахової діяльності 
техніка-механіка (експлуатація і ремонт машин), що передбачає 
інтеграцію знань з нормативних дисциплін, професійної та практичної 
підготовки; генералізації знань, яка полягає у виділенні із заданої 
сукупності навчального матеріалу різних дисциплін основних знань, 
спрямованих на формування проектувальних умінь, необхідних для 
виконання дипломного проекту; моделювання логіки викладу 
навчального матеріалу, яке залежить від цілей навчання, визначених 
викладачем на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики; 
потенційної надлишкової інформації, яка є необхідною умовою для 



Особистість в екстремальних умовах 
 

360 

формування в пам’яті майбутніх фахівців ядра професійної інформації, 
створення якого є кроком до подальшої професійної творчості. 

Сучасний фахівець має володіти інформаційною культурою, 
рівень якої залежить від складності і кількості обов’язків, які 
доводиться йому виконувати. Без достатнього для сучасного розвитку 
техніки і технології рівня інформаційної культури, неможливо 
підготувати конкурентоспроможного фахівця. Як зазначає 
О.Романишина, сьогодні значно зросла роль інформаційної культури у 
професійній діяльності фахівців технічного профілю, в якій 
інтегрувалися сукупність компонентів інформаційних знань (мотиви, 
уміння, навички) та людський чинник (рівень розумових і 
комунікативних здібностей, вольових рис особистості, рівня потреб). 
Ефективність структурних елементів інформаційної культури 
забезпечується інформаційною грамотністю, компетентністю, 
рефлексією, культуротворчістю [3, с.12]. Її рівень сформованості 
залежить від того, в якому середовищі відбувається підготовка  
майбутніх техніків-технологів, зокрема й до дипломного проектування 
як основного критерію оцінювання рівня якості підготовки. 

Якість праці сучасних фахівців оцінюється не тільки 
уміннями, знаннями, але і рівнем прояву кмітливості. Важливим 
напрямом підготовки майбутніх спеціалістів є виховання в них творчих 
здібностей,які б знайшли своє практичнезастосуваннявжев процесі 
навчання у ВНЗ, де формуються уміння самостійно здобувати нові 
знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити 
висновки. Особлива увага приділяється таким навчальним 
організаційним формам технічної творчості,як проектно-
конструкторська, виробничо-технологічна й експлуатаційна діяльність 
студентів під час навчання та проходження навчальних і виробничих 
практик, що дозволяють якісно змінити результативність.  

Основною ланкою у формуванні технічної творчості техніка-
механіка є проектна діяльність. В основі проектної діяльності лежить 
система формування технічних понять, просторових уявлень, розширення 
кругозору, яку студент має навчитись використовувати для вирішення 
конкретних завдань професійного характеру. Технічна творчість вимагає 
систематизації знань з різних дисциплін для формування вмінь в процесі 
самостійної роботи студентів над проектами.  

Організація технічної творчості ставить на перший план не 
результати творчої діяльності, а спонукання учнів до самостійного 
одержання необхідної інформації, тобто нових знань. Проектувальні 
уміння надають можливість систематизувати, закріплювати і 
поглиблювати отримані знання сучасних технологій, комп’ютерних 
програм тощо.  
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В технологічному процесі студент має бути постійно 
зорієнтований на пошук «слабких місць», тобто таких ланок, які можна 
удосконалити. Формування критичного мислення обов'язково має мати 
проектувальний характер – побачивши недолік, студент повинен 
запропонувати способи його усунення на основі раніше отриманих 
професійних знань. 

Важливим поштовхом вперед стає винахідництво та 
раціоналізація, що значно підвищує продуктивність праці. Народженню 
і утворенню власних інтелектуальних та емоційних можливостей 
студентів сприяє процес технічної творчості. Під час складання 
індивідуальних домашніх завдань з проектування, конструювання, 
виготовлення та випробування конкретних виробів технічної творчості, 
проектувальні уміння розвивають планувально-технологічний процес 
технічної творчості.  

Аналіз структури дипломного проекту показав, що 
підвищення ефективності його розроблення можна одержати завдяки 
оптимальній структурі змісту навчальної інформації, ефективній 
організацію самостійної роботи над ним студентів, використанню 
можливостей індивідуальних процесів засвоєння студентами інформації 
та вміння нею оперувати, володінню на достатньому рівні 
інформаційними технологіями, здатними підвищити якість зберігання і 
використання потрібної інформації професійного спрямування, 
організації ефективного поетапного контролю за виконанням етапів 
дипломного проекту. Поетапний контроль забезпечує зворотні зв’язки і 
дає можливість викладачу вчасно надати консультацію з приводу різних 
проблем, які виникають у студентів під час роботи над проектом. 

Методика формування проектувальних умінь у процесі 
підготовки до дипломного проектування  передбачає два аспекти: 
змістовий, що стосується відбору знань, і управлінський, який 
відображає організацію підготовки. Процесуальний аспект 
проектування викладачем змісту дипломного проекту включає: 
прогнозування кінцевих результатів дипломного проекту відповідно до 
його завдань; виділення на кожному етапі його розробки зміст 
навчальної інформації з конкретної дисципліни та ті уміння, які вона 
формує; адаптація змісту конкретних дисциплін до потреб дипломного 
проектування і розробка на кожному етапі відповідних професійно 
орієнтованих завдань, які в загальному складають ланцюг конкретних 
завдань-алгоритмів виконання частини дипломного проекту. Усі ці 
завдання мають зберігатися в індивідуальному портфоліо кожного 
студента. Для його створення можна скористуватися інформаційним 
ресурсом, який би задовольнив усі вимоги до нього, зокрема можливість 
звертатись до нього в міру потреби. Оскільки хаотичність у виконанні 
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завдань дипломного проекту може бути усунена лише системною 
роботою, то залучення студентів до створення такого портфоліо 
цільового призначення необхідно починати вже на першому курсі при 
ознайомленні з основами професії («Вступ до спеціальності»). 
Методика формування проектувальних умінь в процесі підготовки до 
дипломного проектування забезпечує інтегративний взаємозв’язок 
теоретичної складової навчання з виробничою практикою за допомогою 
дипломного проекту, в якому пов’язані функціональні завдання, які в 
професійній діяльності має виконувати технік-механік.  
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Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в 
сучасному суспільстві егоїзм  оточує нас майже повсякчас.  «Егоїзм – 
колосальний, він возвеличується над світом…» - писав колись А. 
Шопенгауер і був правий, бо прояви людського егоїзму можна знайти у 
будь-чому. У всіх сферах буття, у всіх соціальних і вікових групах. 
Егоїзм завдає своїм «жертвам» неминучого болю, моральних і 
матеріальних збитків. 

Егоїзм – це сконцентрована на власній користі, без врахування 
інтересів інших людей поведінка[1]. У нашому суспільстві слову «егоїзм» 
уже приписують негативне забарвлення, у ньому закладений осуд та 
неприйняття.  Але варто розібратися, чи дійсно це так і є . 

Із самого початку людського існування концентрація на своїх 
потребах закладена як природня потреба – це просто закон виживання. І 
в більшій чи меншій мірі егоїзм присутній у кожної людини, навіть у 
кожної живої істоти. І якщо бути чесним до самого себе, то у своїй 
поведінці, своїх вчинках кожен зможе знайти якості егоїста і взагалі, 
достатньо егоїстичних намірів. 

Дослідженням егоїзму займалися такі вчені, як  Теккерей, 
Фройд, Кант, Бандура, Фромм, Єрмолова, Чернишевський та інші. 
Мислення Канта і Фрейда – засновано на припущенні, що егоїзм і любов 
до себе - це поняття ідентичні. Любити іншого - чеснота, любити себе - 
гріх; і взагалі любов до інших і любов до себе один одного виключають. 

Любов до одної певної людини спирається на любов до 
людини взагалі. З цього випливає, що моя власна особистість в 
принципі також може бути об'єктом моєї любові, як і будь-яка інша. 
Якщо в індивіда є така здатність, то її має вистачати і на нього самого; 
якщо він може любити лише інших, він взагалі на любов не здатний. 

Егоїзм - це не любов до себе, а пряма її протилежність, це вид 
жадібності, у результаті якої істинне задоволення в принципі 
недосяжне. Людина витрачає себе в нескінченних стараннях 
задовольнити таку потребу, що не задовольняється ніколи. Уважне 
спостереження показує, що егоїст, хоча він завжди посилено зайнятий 
собою, ніколи не буває задоволений. Він завжди неспокійний, його 
постійно жене страх десь чогось недобрати, щось упустити, чогось 
позбутися; він сповнений пекучої заздрості до кожного, кому дісталося 
більше. Якщо придивитися ще ближче, заглянути в динаміку 
підсвідомості, ми виявимо, що людина такого типу далеко не в захваті 
від себе самого, що в глибині душі він себе ненавидить. Загадка цього 
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уявного протиріччя дозволяється дуже легко: егоїзм корениться саме в 
нестачі любові до себе [2]. 

Хто себе не любить, не схвалює, той перебуває в постійній 
тривозі за себе. У ньому немає внутрішньої впевненості, яка може 
існувати лише на основі справжньої любові і затвердження. Він 
змушений займатися собою, жадібно діставати собі все, що є в інших. 
Оскільки у нього немає ні впевненості, ні задоволеності, він повинен 
доводити собі, що він не гірше за інших. Це надмірна компенсація за 
недостатність любові до себе [3]. 

Взаємодія людей у соціальних групах є важливим фактором у 
визначенні міжособистісних взаємин. Особлива увага належить 
академічним групам. Студент, який націлений на здобуття знань, умінь і 
майбутньої професії, перебуває у стані постійної конкуренції. І у такому 
випадку, саме егоїзм стає реальною допомогою для проходження цієї 
конкуренції. Якщо людина не відчуває у собі сили справитися з 
конкуренцією,  вона може націлити свою енергію досягнення успіху не 
на колективну працю, а на особистісну вигоду. Чи можна у такому 
випадку вважати егоїзм – негативним фактором? Певною мірою, так. 
Вчені США стверджують, що егоїстичні і підлі люди «покарані» 
еволюцією. Американські біологи Крістоф Адамі та  Аренд Хінтце в 
статті, опублікованій в журналі Nature Communications, заявили, що 
егоїзм може перемагати інших опонентів, але при цьому егоїстичні 
стратегії є невигідними [4]. Егоїзм не може бути самодостатньою 
стратегією в еволюції. Звісно, часто спрямованість на успіх заважає 
спільній роботі колективу. Надмірна особиста орієнтація, 
цілеспрямованість, свобода будь-яких обов’язків перед іншими і є 
проявами егоїзму. Проте, наскільки повно ми можемо зрозуміти шкоду 
егоїзму для колективної роботи, настільки ж чесно  варто визнати, що 
кожному властиво час від часу все-таки обирати стратегію дії виключно 
для особистої вигоди . 

Тому, на нашу думку, потрапляючи в ситуацію, що порушує 
наш психологічний комфорт, ми проявляємо справжній егоїзм. Але це 
стається виключно для того, щоб захистити себе від зовнішніх  
подразників. Також варто звернути увагу на те, що часто, звинувачуючи 
когось в надмірному егоїзмі, ми не помічаємо цього в собі. А, можливо, 
егоїстам також потрібна любов і підтримка більше, ніж іншим. Таким 
чином, вважаючи егоїзм наслідком нелюбові індивіда до інших,  не 
звертаємо уваги на той факт, що іноді егоїзм необхідний у нашому 
житті як психологічний захист від тиску соціуму.   
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Кожному етапові суспільного розвитку, кожній соціальній 

групі, політичній системі властиві свої методи формування  й  
рекрутування  лідерів.  

Тоталітарні  й авторитарні суспільства не створюють умов для 
формування лідерів у їх демократичному розумінні [6, с. 236]. 

Розглянемо узагальнено обов'язки та основні вимоги, які 
доцільно висувати до політичних лідерів.  

Психологічний портрет ідеального політичного лідера 
складається з таких компонентів [3, с.12]:  

 духовний потенціал; 
 рівень свідомості; 
 освіта та професійні здібності ідеального політичного 

діяча; 
 спосіб життя ідеального політичного діяча. 
Духовний потенціал характеризує вищий ступінь людської 

самоорганізації, який позначається високим рівнем свідомості, 
самосвідомості та вольової саморегуляції особистості. Він є силою Духа 
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людини і в людині, що зумовлює стійкість, непохитність, рішучість, 
відданість власному покликанню, життєвій місії.Високий духовний 
потенціал дозволяє ідеальному політичному лідеру поєднувати різні 
світоглядні позиції, знаходити спільне у різних релігійних традиціях і 
наукових концепціях, і завдяки цьому – об'єднувати громадян з різним 
світоглядом спільними ідеями побудови ідеальної держави. 

Рівень духовного потенціалу безпосередньо залежить від 
рівня свідомості людини. Рівень свідомості є найбільш узагальненою 
характеристикою особистості, яка поєднує ціннісні орієнтації, 
особливості світогляду, моральність і відповідальність. 

У спілкуванні про низький рівень свідомості свідчать 
безапеляційність, категоричність, амбіційність, агресивність, 
самовпевненість. 

У випадку високого рівня свідомості політичний лідер має 
особливу харизму, здатність надихати, підсилювати патріотизм, 
пробуджувати свідомість громадян, розкриває перспективи розвитку, 
спонукає до конструктивного мислення, активізує творчу уяву, об'єднує 
різні верстви населення навколо спільної ідеї побудови суспільства, 
обґрунтовує доцільність прийнятих рішень. 

Освіченість ідеального політичному лідера є умовою 
успішності виконання покладених на нього обов'язків, які пов'язані з 
напруженою інтелектуальною діяльністю: створенням документів, 
наказів, кадрових призначень[2, с. 103]. 

Традиційно лідерство як соціально-психологічний феномен 
вивчалось майже без врахування статі, тому що лідерська роль апріорно 
вважалась маскулінною. На керівних державних  посадах, а також у 
масових громадсько-політичних організаціях, партіях в основному 
перебувають чоловіки, які й формують політику держави в її власне 
“чоловічому вбранні”. Проте логічно припустити, що жінка-політик 
зможе більш компетентно оцінити проблеми жінок, що вона буде більш 
розумно,  більш чутливо, більш адекватно представляти жіночу частину 
населення. Так само політику чоловічої статі  простіше і зрозуміліше 
репрезентувати інтереси чоловіків як природно близької йому біо-
психо-соціальної групи[6, с. 72].  

Поєднання гендерних ролей в політичній діяльності, 
пропорційна представленість в ній лідерів від жінок і чоловіків суттєво 
збагачує суспільство,  стимулює  його творчу енергію, оптимізує процес 
прийняття  рішень[4, с. 61]. 

Ознаками ідеального політичного лідера – це дії та рішення, 
які він приймає особисто протягом багатьох років. Примноження добра, 
краси та справедливості є результатом дій високої свідомої особистості. 
Погіршення життя більшості громадян (як духовного, так і 
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матеріального), руйнація, знищення природи та обмеження свобод – є 
результатом дій (або бездіяльності) можновладців з низьким рівнем 
свідомості [5, с. 78]. 

Результати досліджень, проведених О. Скнар, засвідчили 
існування трьох основних груп, на які поділяються політичні лідери за 
співвідношенням гендерних якостей: політики з маскулінним типом 
поведінки, політики з маскулінно-фемінінним типом поведінки і тип 
політиків з „розмитим”, невизначеним тендерним статусом [4, с. 125].  

Найперспективнішою, на думку автора, є модель поведінки 
політика маскулінно-фемінінного типу, в якій гендерні ознаки „не є 
незмінними, нормативно-дихотомічними, а такими, що взаємно 
перетинаються, утворюючи гнучку соціально-психологічну модель 
тендерної поведінки політичного лідера”.  

Обстоюючи цю тезу, О. Скнар зазначає, що „конструктивне 
поєднання маскулінності та фемінінності розширює можливості 
індивідуального самовираження політичного лідера, урізноманітнює 
та збагачує діапазон, репертуар моделей поведінки політиків – 
чоловіків та жінок” [4, с. 127].  

Важливою рисою ідеального лідера вважається андрогінія (від 
грецьких коренів andro – чоловік і gyn – жінка) – оптимальне поєднання 
як чоловічих, так і жіночих якостей, що забезпечують успішність у 
суспільно-політичній діяльності. Більше того, встановлено, що людина, 
яка орієнтується на андрогінну модель поведінки, вважається більш 
самодостатньою і пристосованою до сучасних вимог – це важлива 
характеристика політичного лідера. 

Для визначення особливостей розвитку особистості 
політичного лідера у своїй роботі ми використовуємо біографічний 
метод. Біографічний метод оперує даними про об'єктивні події та 
суб'єктивні переживання особистості в різних життєвих обставинах, на 
основі чого дозволяє нам зробити висновки про характер, 
самосвідомость, життєву спрямованість, талант і життєвий досвід 
особистості політичного лідера залежно від статі[1, с. 48]. Біографічний 
метод висвітлює не тільки об'єктивну сторону життя, а й переживання у 
внутрішньому світі, в якому теж є події. 

Щоб дослідити особливості розвитку особистості політичного 
лідера, ми опрацювали біографічні дані дванадцятьох відомих 
політичних лідерів: ГолдаМеїр, Інді́ра Га́нді, Маргарет Тетчер, Тар'я 
Кааріна, Халонен Даля, Грібаускайте Анґе́ла Дороте́я Ме́ркель, Мартін 
Лютер Кінг, Йо́сип Віссаріо́нович Ста́лін, Теодор Рузвельт, Авраам́ 
Лі́нкольн, Мога́ндас Карам́чанд Ґа́нді. 

Нами з’ясовано, що у випадку високого рівня свідомості 
політичний лідер має особливу харизму, здатність надихати, підсилювати 
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патріотизм, пробуджувати свідомість громадян, розкриває перспективи 
розвитку, спонукає до конструктивного мислення, активізує творчу уяву, 
об'єднує різні верстви населення навколо спільної ідеї побудови 
суспільства, обґрунтовує доцільність прийнятих рішень. 

Опрацьовані матеріали і біографічні дані дозволяють зробити 
висновки, що на розвиткокпсихологічних особливостей особистості 
політичного лідеравпливають такі фактори як середовище розвитку, 
соціальне становище родини, політична ситуація в країні, особистість 
батька або матері як приклад для наслідування, придбані в юнацькі роки 
принципи і політичні ідеали.  

Визначили, що переважно неблагополучне середовище 
розвитку особистості виховує в ній ті вольові якості, які притаманні 
політичному лідеру. Образ батька (або матері), як зразок наслідування 
формують характер особистості. Практично у всіх біографіях згадується 
важка політична ситуація в країні, або воєнні дії, які впливають на 
особистість,на її погляди і переконання в майбутньому,формують в неї 
твердий характер, силу волі і жагу до перемоги. 

Отже, саме в юнацькому періоді особистість формується як 
політичний лідер. В роки навчання в університеті, особистість проявляє 
свої лідерські позиції і політичні вподобання. Особистість починає 
активно працювати в громадській діяльності і політичній сфері, 
проявляє себе як чудовий оратор і беззаперечний лідер. Гендерні 
психологічні особливості особистості політичного лідера проявляються 
тільки у навчанні: особистості чоловічої статті значно гірше вчилися і 
проявляли меншу активність у громадській діяльності, політичний 
світогляд в них сформувався набагато пізніше, ніж у особистостей 
жіночої статі. 
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Сучасна психологія розглядає інтелект як стійку структуру 
розумових здібностей індивіда, його адаптованість до різних життєвих 
ситуацій. Питання розвитку інтелекту з психологічної точки зору 
розроблено і вивчено досить суттєво в зарубіжній науці,  це пов'язано з 
тим, що на Заході психологія як наука розвивалась швидше і краще ніж 
у нас [4; c.231].  

Вже на початку XX ст. англійський психолог Чарльз Едуард 
Спірмен (1863-1945) розробив статистичні методи вимірювання 
інтелекту і висунув двофакторну теорію інтелекту. У ньому виділявся 
загальний чинник (фактор G) і спеціальні чинники, що визначають успіх 
у вирішенні завдань конкретного типу (фактор S). В результаті виникла 
теорія специфічних здібностей.  

Психолог Д. Гілфорд виділив 120 факторів інтелекту і 
представив його структуру у вигляді кубічної моделі.Його кубічна 
модель представляє собою спробу визначити кожну з 120 специфічних 
здібностей, виходячи з трьох розмірностей мислення: про що ми 
думаємо (зміст), як ми про це думаємо (операція) і до чого призводить 
ця розумова дія (результат). 

Ж. Піаже розглядав поняття «інтелект» як гнучку, одночасно 
стійку структурну рівновагу поведінки, як адаптацію до оточуючого 
світу,що виражається в підтриманні рівноваги між асиміляцією та 
акомодацією (зміна цих об’єктиви схем залежно від вимог об’єктивного 
світу) [6].  

З 70-х років в вітчизняній психології та педагогіці починають 
піднімати питання стосовно даної проблеми. Це роботи та повідомлення 
Н.І.Запорожець, В.О.Пунського, І.Я.Лернера, що розробили ряд 
психодіагностичних методик дослідження інтелекту та програм 
формування інтелектуальних вмінь. 

На сучасному етапі дослідження поняття "інтелект" можна 
виділити декілька напрямків. Так, серед психологів, дану проблему 
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добре розробили І.Ю.Айзенк, В.В.Селіванов, Вл.Грабал, 
Є.А.Рудомьоткіна та ін. Дана тема є однією з провідних у вітчизняній 
педагогіці, тому значна кількість дослідників, вчених, методистів та 
педагогів зробили і свій внесок. Це роботи Л.ЗадорожньїоЇ, І.Кожем'яки, 
М.Шеремет, О.Фідрі, Т.І.Лебідь, С.Терно та ін. 

Оцінювання рівня інтелектуального розвитку здійснюють на 
основі співвіднесення реального хронологічного віку людини з її 
"розумовим віком". Показником розвитку інтелекту є "коефіцієнт 
інтелектуальності", тобто показник розумового розвитку, рівня 
наявних знань і обізнаності, досліджуваний на основі різних тестових 
методик [4; c.349]. 

Рівень розвитку інтелекту обчислюється за формулою КІ = 
РВ/ХВ · 100 (РВ − розумовий вік, ХВ − хронологічний вік, 100 − 
співмножник, який використовується для того, щоб усі показники КІ 
виражалися цілими числами). Розрізняють високий рівень розвитку 
інтелекту (КІ = 110−130), дуже високий (КІ = 140−160), середній (КІ = 
90 −110) і низький (КІ = 60−80) [1]. 

Ми знаходимось у середині надзвичайної культурної 
революції, яка почалась із винаходженням кінематографа, потім 
телебачення і комп’ютерів. Комп’ютер став для інформаційної ери тим, 
чим був печатний прес для ери писемності. Тому успіх у ері технологій 
залежить від багатьох візуально-просторових здібностей, таких як 
бачення цілої картини, візуалізація, багатовимірне сприйняття, здатність 
образно мислити та креативність.  

Науковийпрогрес у великій мірі залежить від здатності 
обдарованої людини мислити образами. У час загальної швидкісної 
комп'ютеризації вивченням інтелекту і інтелектуальних можливостей 
людини займаються вчені різних спеціалізацій, які дали визначення 
поняттю «інтелект».  

На думку тих вчених які займались вивченням «інтелекту» та 
розробкою тестів, людина, яка володіє інтелектом - це та, яка 
“правильно думає, розуміє і розмірковує” і хто завдяки своєму 
“здоровому глузду” та “ініціативності” може “пристосовуватися до 
обставин життя”.  

Цю точку зоруподіляв і Векслер – вчений, який створив в 1939 
році першу шкалу інтелекту для дорослих. Вінвважав, що “інтелект – це 
глобальна здібність розумнодіяти, раціонально думати і виходити зі 
складних життєвих обставин” тобто “успішно мірятись силами з 
навколишнім світом”[2; c. 125].  

Сьогодні більшість психологів згідні саме з цим визначенням 
інтелекту, який розглядається як здатність індивідума адаптуватися до 
навколишнього середовища. В повсякденному житті в сучасній 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

371

розвинутій людині інтелект також проявляє себе у вигляді внутрішніх 
відчуттів і образів мислення, таких як відчуття реальності, часу, 
простору, себе, ритму, відповідальності, гумору, ситуації, прекрасного, 
небезпеки, захищеності, такту, комфорту, міри, справедливості, довіри, 
свободи, поваги, власної гідності та інших, і у вигляді аналітичного, 
образного, практичного, абстрактного, тактичного або стратегічного 
образу мислення. 

Сучасні науковці визначають візуально-просторовий інтелект 
як  інтелект, задіяний для розуміння картин та образів, що передбачає 
здатністьуявляти, машинально малювати, працювати над проектом 
дизайну тощо. Даний інтелект розвивається шляхом загострення 
сенсомоторного сприйняття. Художник, скульптор, архітектор, 
садівник, інженер - усі вони переносять свої уявні образи на створювані 
або змінювані ними предмети. Зорові сприйняття комбінуються з 
попередніми знаннями, досвідом, емоціями й образами, що дозволяє 
створювати новее бачення для інших. Особистості з розвиненим 
візуальним інтелектом здатні тонко сприймати кольори, лінії, форми та 
взаємозв'язки, що існують між цими елементами[4; c. 437]. 

Просторовий інтелект пов'язаний з іншими внутрішніми 
властивостями людини, такими як сприйняття, пам'ять, мова, уява, 
самосвідомість, самоконтроль, характер, володіння тілом, творчість, 
інтуіція.  Просторовий інтелект найчастіше спрямовується на вирішення 
питань облаштування побуту і відпочинку, професійну діяльність, 
вдосконалення розуміння, позиції, стратегії, методу, правила, 
комбінації, відношення, пояснення, рішення, плану чи цілі.Теорія 
інтелектуального діапазону, яку запропонував В.М. Дружинін, 
встановлює ієрархічні стосунки між різними факторами інтелекту. 
Поштовхом для створеннятеорії послужило відкриття автором 
феномена «лівогозсуву» кривоїрозподілупоказників числового 
інтелекту [3; c. 194]. 

Відповідно до моделі Дружиніна, вербальний і просторовий 
інтелект пов´язані між собою, але не простою кореляційною 
залежністю. Рівень вербального інтелекту в людини обмежує 
максимальне значення його просторового інтелекту, ставить йому 
верхню межу. 

Однак високий рівень вербального інтелекту не є гарантією 
задовільного розвитку інтелекту просторового. У цьому сенсі розвиток 
вербального інтелекту є необхідною, але не достатньою умовою 
розвитку інтелекту просторового. 

Аналогічне співвідношення автор висуває між просторовим і 
числовим інтелектами. Щодо числового інтелекту просторовий відіграє 
ту саму роль, яку щодо нього самого відіграє вербальний. Розвиток 
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просторового інтелекту є необхідною, але недостатньою умовою 
розвитку числового [3; c. 218]. 

Модель Дружиніна виражає не кореляційну, а ієрархічну 
структуру відношень видів інтелекту, при якій в основі лежить 
вербальний інтелект, над ним надбудовується просторовий, над яким у 
свою чергу будується числовий. Надбудовування одного інтелекту над 
іншим дослідник розуміє не лише щодо відношень показників 
інтелектуального розвитку в людей, а й генетично, як розвиток одних 
здібностей на базі інших в онтогенезі. Таким чином, за походженням 
просторовий інтелект є сконцентрованим досвідом розв'язання 
проблем, надбаним людиною впродовж життя і успадкованим від 
попередніх поколінь [3]. 
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Художня обдарованість є найменш вивченим і найбільш 
загадковим видом обдарованості через його виключну складність та 
очевидний зв'язок з духовною сферою. Особистість художника-творця, 
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що створює нову реальність, важко піддається науковому аналізу, 
теоретичній рефлексії. Вихідною позицією в осягненні художньої 
обдарованості має стати з'ясування генеральної мети мистецтва ― його 
«надзавдання», призначення та головного цілепокладання художника-
творця.  

Художньо обдаровану особистість охарактеризовано як таку, 
що відзначається особливою чутливістю, спрямованістю на 
актуалізацію своїх творчих можливостей, здатністю до 
екзистенціювання. Рівень розвитку та досягнення нею акме 
визначається глибиною її переживань, повнотою та унікальністю їх 
виявлення у світі художніх форм. Особистість виступає чутливим 
рецептором, перетворювачем та транслятором екзистенції у сферу 
мистецьких форм, які можуть бути чуттєво сприйняті іншими людьми. 
Самоактуалізація обдарованої особистості як митця здійснюється в 
унікально-індивідуальному художньому втіленні екзистенції, тобто в 
процесі оригінального культуротворення, яке неможливе поза глибоким 
екзистенційним переживанням сутнісних людських проблем. Духовні 
відкриття митця втілюються у створених ним художніх образах, що 
стають здобутком людства, осмисленням його досвіду, чинником 
розвитку, що відображається в змінах культурного канону [6; c. 246]. 

Художньо обдарована особистість має розвинену мотиваційну 
складову, у якій проввідну роль відіграє творча активність, 
енергопотенціал, нестримний внутрішній потяг до самореалізації; 
емоційно-ціннісне ставлення до світу: чутливість до світу, увага до 
власного внутрішнього світу та інших людей та креативність, тобто 
критичність мислення, уява, генерування ідей [2; c. 112]. 

Предметом творчості художника, за І.А.Ільїним, є 
матеріальний світ; світ душі; світ духу, думки. Те, що художник дає 
людям, є якийсь глибинний помисел про світ і людину. Природа 
художньої творчості у Ільїна тривимірна і включає в себе наступні 
компоненти: естетичну матерію (слова, фарби, звуки, рухи) ― 
матеріальне тіло твору; подібний склад (художній образ) ― 
фантастичне «тіло» твору; духовно-предметний склад ― надчуттєве, 
необразне (художня ідея, предмет художнього дослідження, відтворення 
та інтерпретації). Найважливішою з художніх здібностей Ільїн називає 
здатність до споглядання, художньої медитації ― занурення в життєвий 
зміст, розчинення в явищі, предметі [3; c. 171]. 

Якщо головною метою художньої творчості є пізнання і 
осягнення істини і краси, представленої в художній формі, то 
наступною за нею по значущості метою є виклик у реципієнта 
естетичної реакції, яка є результатом «циркуляції духу» (А.Н. 
Леонтьєв), трансляції смислів, відповіді на нагальні питання життя. 
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Вирішуючи цю задачу, художник спирається не тільки на власний 
життєвий, емоційний досвід, знання і майстерність, а й на життєвий, 
емоційний, художньо-естетичний досвід реципієнта, якому адресує своє 
творіння [1; c. 198]. 

Художня творчість, таким чином, включаючи виконавське 
мистецтво, є, за своєю суттю, мистецтвом володіння людиною, на яку 
художник впливає енергетикою; емоційним інтелектом, образними 
сферами; художніми емоціями у всіх модальностях, емоційними 
станами, поведінкою; матеріалом мистецтва в усьому його розмаїтті;  
ідеальною формою предмета відображення, способами її адекватної 
об'єктивації; художньою формою;  хронотопом (простір-час) [5; c. 212]. 

 Мета, яку ставить перед собою художник ― зміна свідомості 
реципієнта шляхом виведення на передній план вищого Я духовного 
досвіду, виклик естетичної реакції ― резонансу його внутрішніх 
сокровенних струн. Щоб «грати на струнах» аудиторії, треба володіти 
любов'ю до світу і людини, духовним вогнем ― джерелом 
енергетичного ресурсу художника; вищим творчим Я, здатністю до 
трансцендування, що виводить людину з побуту в буття; знанням життя; 
здатністю до емпатії ― входження вглиб особистості іншої людини або 
маси людей, здатністю ідентифікувати, ототожнити себе з ними і 
прогнозувати їх емоційні реакції; майстерністю ― володіння 
мистецтвом і інструментом творчості; здатністю викликати резонанс, 
бажану вібрацію цих струн потужним і владним енергетичним зарядом; 
умінням правильно вибрати і вибудувати стратегію «енергетичної 
атаки» на реципієнта [5; c. 219]. 

  Істинний художник, як показує багатовіковий досвід 
мистецтва, ставить перед собою такі цілі: осягнути істину і красу у всіх 
її проявах, сутність явищ, сенс буття; стати майстром, оволодіти тим чи 
іншим видом мистецтва досконало, самореалізуватися в ньому; змінити 
світ, впливати на нього своїм даром. 

Наявність вищеназваних цілей дозволяє в результаті їх 
підсумовування сформулювати головну мету художника - його 
надзавдання, що полягає у пошуку та набутті істини і краси як вищої 
форми буття, представленої чуттєво вираженою досконалою 
духовністю, любов'ю до життя і світу, моральним почуттям, що 
спирається на совість і почуття відповідальності; в прагненні впливати 
на людей з метою їх духовно-морального вдосконалення. 

Художня обдарованість виражає себе в трьох формах: 
1. У набутті суб'єктом внутрішньої художньо-естетичної 

дійсності в результаті її естетичного сприйняття (світ природи, людини, 
її діянь, взаємин, духовний світ ― релігія, філософія, культура і 
мистецтво), осягнення, освоєння і духовного «присвоєння». Результатом 
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цього сприйняття і осягнення стають погляди, позиції, визначення 
положення предмета сприйняття в ієрархії цінностей і особистісних 
смислів. Освоєння естетичного сприйняття дійсності і її духовне 
присвоєння, або інтеріоризація є інобуттям цієї дійсності в духовній 
реальності. У цій формі вираження художньої обдарованості свідомість 
суб'єкта спрямовано на наявну дійсність предметного світ. 

2. У створенні нової художньої реальності шляхом 
трансформації естетичної дійсності в надчуттєве (ідеальну форму), 
художні образи, художню форму. Творіння внутрішнього художнього 
світу призводить до народження художника в триєдності особистості, 
«майстри мети» (художника-творця), «майстри засобів» (художника-
виконавця) [3; c.174]. У цій формі вираження свідомість суб'єкта 
спрямована на себе, розвиток здібностей, чуттєвої, емоційно-ціннісної 
сфери; на ідеальну форму; на творчість. 

3. У презентації творчого продукту соціуму, впровадженні 
цього продукту в колективну та індивідуальну свідомість. У цій формі 
вираження свідомість суб'єкта спрямовано назовні ― на реципієнта, 
його внутрішню трансформацію, на розширення його свідомості, 
духовно-моральну сферу [4, с. 296]. 

Форми вираження художньої обдарованості свідчать про три 
інтенції особистості художника. Одна звернена на дійсність, її 
естетичне пізнання і освоєння; інша ― на ідеальну форму, її 
об'єктивацію у творчому продукті і на самого художника, його 
становлення і розвиток як особистості і майстра-творця; третя звернена 
до людей, яким пред'являється творчий продукт і на яких художник 
впливає відповідно до своєї головної мети [5; c.104]. 

Таким чином, художньо-обдарована особистість здійснює три 
види діяльності: пізнає світ і формує художньо-естетичне ставлення до 
нього; формує себе і власну художню реальність, наближаючи її до 
ідеальної форми, наявної в суб'єктній дійсності людини і «актуальної 
нескінченності» (А.С.Арсеньев); впливає на світ своєю творчістю, 
прагнучи його удосконалити [1; c. 125]. 

Цим пояснюється різноспрямованість художньо-естетичної 
освіти, орієнтованої на формування і розвиток особистості, її психічних, 
духовних, творчих, соціальних, професійних властивостей і якостей; на 
творіння нової художньої дійсності; на здатність і вміння ефективно 
впливати на людей засобами мистецтва. 

Підводячи висновки, можна сформулювати дефініцію 
художньої обдарованості наступним чином: художня обдарованість ― 
це телеологічно детермінована здатність особистості до естетичного 
пізнання, освоєння і творення світу; здатність впливати на людину 
засобами мистецтва з метою її духовно-морального вдосконалення. 
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Питання розвитку творчої особистості вивчалось та 
продовжує цікавити  та досліджуватися вітчизняними та західними 
психологами, серед яких можна назвати таких як Г.С. Костюк, З. 
І.Калмикова, В. А. Роменця, Я. А. Пономарьова, В. О. Моляко, В.М. 
Дружиніна, О. І. Кульчицька, Т. М. Титаренко, В.В. Клименко. Серед 
західних психологів вагомий внесок у розуміння творчої особистості 
зробили такі видатні вчені, як: З.Фрейд, К. Юнг, Є.Фромм, Т. Рібо, А. 
Маслоу, Д.Дьюї, Р. Стернберг, Дж. Гілфорд та ін. [2, c.20]. 

Видатний вчений В.О.Моляко визначає, що вивчення 
обдарованості через особистість вважається одним з плідних шляхів 
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вивчення творчості в цілому, оскільки вона завжди унікальна й суто 
особистісна. За думкою В.О. Моляко одним із магістральних «входів» у 
загальну теорію людської поведінки є творча свідомість, «оскільки саме 
утворюючо-перетворювальні функції свідомості представляють 
найбільший інтерес, та й складають її головний зміст». Основою ж 
обдарованості, за В.О. Моляко є «стратегіальна організація свідомості, 
яка дозволяє впорядковувати зміст потоку свідомості, конкретні 
системи, що перебувають у хаосі, проектувати їх і будувати, 
орієнтуючись також на об' єктивні показники, які задаються всіма тими 
вимогами, що існують у реальності» [4, c.120-155]. 

Як зазначає В. О. Моляко, «у зв'язку з ускладненням багатьох 
видів діяльності, впровадженням новітньої техніки, зростанням питомої 
ваги творчих процесів і прийняття рішень цілком особливим чином слід 
підходити до проблеми багатогранності прояву творчих здібностей, їх 
взаємозв'язку та специфіки розвитку і формування». [4, c.305]. 

Врахувавши загальновідомий факт, що вербально-художня 
обдарованість є спорідненою із живописною (як відомо, величезна 
кількість видатних письменників і поетів одночасно відзначилися в 
історії мистецтва як талановиті живописці, і навпаки, талановиті 
художники часто прекрасно володіли словом, залишивши мемуари, 
листи, щоденники або навіть самостійні твори, які мають велику 
художню цінність), можна зробити висновок,що бінарно обдарована 
особистість - це та особистість, яка поєднює у собі здібності до двох чи 
більше різних видів  діяльності. 

Творча особистість розглядається В.О Моляко така, що виражає 
вищий ступінь розвитку, підготовленості до конкретних видів діяльності 
й до життя в цілому, до зміни стилів поведінки, до пошуку виходів із 
кризових ситуацій, до найбільш конструктивного раціонального 
прийняття рішень у складних та екстремальних умовах [4, c.47]. 

Проблема творчої обдарованості також представлена в 
роботах О. М. Матюшкіна, який розглядає творчу обдарованість як 
загальну психологічну передумову творчого розвитку і становлення 
творчої особистості та виділяє основні структурні компоненти 
обдарованості: 

- домінуюча роль пізнавальної мотивації; 
- дослідницька творча активність, яка проявляється у 

знаходженні нового, у постановці та розв' язанні проблем; 
- можливість досягнення оригінальних, нестандартних рішень; 
- можливість прогнозування і передбачення; 
- здібність до створення ідеальних еталонів, які забезпечують 

високі естетичні, моральні, інтелектуальні оцінки [23] 
Отже, вивчення індивідуально-психологічних особливостей 
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творчої особистості включає дослідження специфіки перебігу психічних 
процесів, характерологічні особливості, структуру та рівень здібностей, 
спрямованість та ціннісно-смислові орієнтації особистості, її прояви на 
рівні поведінки, спілкування та ін [3]. 

Тобто, шляхом теоретичного аналізу та узагальнення були 
виділені найбільш яскраві ознаки обдарованості, що виражаються в 
особливостях перцепції, інтелекту, характеру, мотивації діяльності. До 
числа перцептивних особливостей особистостей, що володіють 
величезним творчим потенціалом , найчастіше відносилися: сильна 
напруженість уваги, вразливість, сприйнятливість. До числа 
інтелектуальних - інтуїція, високий рівень фантазії, уяви, 
багатогранність знань. Серед характерологічних особливостей 
підкреслювалися: ухилення від шаблону, оригінальність, ініціативність, 
завзятість, висока самоорганізація, наполеглива працездатність. 
Особливості мотивації діяльності вбачалися в тому, що обдарована 
особистість знаходить задоволення не стільки в досягненні мети 
творчості, скільки в самому його процесі; специфічна риса обдарованої 
особистості характеризувалася як майже непереборне прагнення до 
творчої діяльності. Відносно соціально-психологічних особливостей 
творчої особистості, її взаємодії з соціумом, дослідження Я. А. 
Пономарьова зазначається, що в стосунках з групою, в дитячому та 
юнацькому віці, такі люди частіше відіграють ролі лідерів або ж 
відторгнутих [5]. .Дослідження інших вчених також свідчать, про те, що 
при досить легкому установленні контактів з людьми творчі люди часто 
шукають усамітнення (М. М. Ніколаєнко). А. Маслоу описував, що на 
фоні покращення стосунків з оточуючими, для людей, що 
самоактуалізуються зростає потреба в усамітненні. Цікавим поясненям 
цього феномену є думки Р. Мея відносно конструктивної самотності: «.. 
ми не зможемо пережити осяння, що надходить від несвідомого, якщо 
не погодимося на рідкі хвилини самотності» [3]. 

Таким чином, можна дати визначення творчої особистості як 
креативної особистості, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів 
набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини 
додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють 
досягненню творчих результатів в одному чи кількох видах творчої 
діяльності [2, c.23-26].  

Для психологічного аналізу бінарно обдарованих 
особистостей було проведено емпіричне дослідження, яке ґрунтувалося 
на біографічному методі, а саме: збирання та аналіз даних про життєвий 
шлях людини як особистості і суб'єкта діяльності (аналіз людської 
документації, свідчень сучасників, продуктів діяльності самої людини і 
т. Д.) Цей метод оперує даними про об'єктивні події і суб'єктивні 



VІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція.  
  
 

379

переживання особистості в різних життєвих обставинах, на основі чого 
дозволяє робити умовиводи про характер, самосвідомість, життєву 
спрямованість, талант і життєвий досвід особистості. Всі ці структури 
належать до особистісно-біографічних і не можуть бути зрозумілі у 
відриві від реального життєвого шляху людини, а, отже, без 
біографічного методу. [1, с.150-174] 

Б.Г. Ананьєв пов'язував біографічний метод із здійсненням 
одного з двох генетичних підходів до розвитку людини, відповідних 
двом основним його формам. (Перша форма - онтогенез, еволюція 
індивіда - психофізіологічного організму. Друга - життєвий шлях - 
історія особистості в суспільстві.) [1, с. 277] 

Центральне поняття в цьому методі займає, значуща подія. 
Точніше кажучи, це факт, який суттєво змінює середовище і соціальну 
ситуацію розвитку, спосіб життя, структуру особистості, який стає 
володарем фаз життя. [1, с.155] 

Еммпіричний аналіз життєвого шляху десятьох бінарно 
обдарованих політичних лідерів (Сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчиль, 
Ігнацій Ян Падеревський, Беніто Мусоліні, Іван Франко, Мао Цзедун, 
Маргарет Тетчер, Винниченко, Бенджамін Дізраелі, Мартін Лютер Кінг, 
Могандас Ганді), виявив, що всі вони є бінарно обдарованими 
особистостями, яких значущі події їхнього життя, мотивували до 
досягнення задуманих та поставлених перед собою цілей. 

Було виявлено, що батьки всіх цих політичних лідерів були 
освіченими та займалися важливою діяльності, що свідчить про 
закладені хороші здібності, які всі змогли розвинути завдяки 
можливості навчатися у школі та здобувати вищу освіту, що сприяло 
розвитку їхніх пізнавальних інтересів, попри це їм мало уваги 
приділяли батьки, що виявлялося у бажанні привернути до себе увагу 
своїми досягненнями та вчинками.  

Зробивши теоретичний аналіз біографій, можна узагальнити, 
що у всіх них було складне життя, всі вони жили у постійній боротьбі та 
ні при яких обставинах не відступали, що характеризує їх всіх, як 
сильних та обдарованих особистостей. Тобто найбільш значимі події 
їхнього життя не зупиняли їхній розвиток, а навпаки налаштовували їх 
на ще наполегливішу роботу. Свої труднощі вони якраз таки 
переборювали завдяки своєму таланту, оскільки всі свої переживання, 
втрати, нагороди, мрії та бажання вони переносили у свої доробки та 
діяльність. Також можна зазначити, що всі вони жили у складний період 
історії, що також здійснило вплив на їхню особистість, а саме дозволило 
їм максимум реалізувати себе та свої здібності і обдарованість, а також 
залишити великий слід про себе у історії. 
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Сучасне життя ставить перед особистістю чимало викликів, 
проблем, складних, а подекуди й критичних ситуацій. Тож надзвичайно 
актуальною у нинішньому світі є проблема стресу. Стрес (з англ. stress – 
напруга) – система реакцій організму у відповідь на будь-яку посталу 
загрозу, реальну чи уявну. Це такий стан психічної напруги, який виникає 
в людини під час діяльності у найбільш складних умовах. Відповідно, 
чинник, який викликає стан стресу, зветься стресором, або стресогеном. 
[1, c. 24]. Зазвичай ці фактори суттєво впливають на поведінку людини, її 
працездатність, здоров'я, стосунки з родиною, знайомими тощо. 
Відповідно, щоб ризик стресу зменшився, а наслідки від стресів були 
якомога меншими, потрібно вміти визначати причини стресів.  

Вирізняють фізіологічні (наприклад, фізична перевтома, біль 
тощо) та психологічні групи стресорів. Значна частина психологічних 
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стресорів реалізуються через мовлення. Встановлено, що найбільш 
значни-ми стресогенними чинниками, спровокованими мовленнєвою 
діяльністю, є конфліктні міжособистісні стосунки. Участь у 
конфліктних ситуаціях досить часто супроводжується посиленням 
стресового стану людини.  

Головну роль у виникненні конфліктів відіграють так звані 
конфліктогени – будь-які слова чи дії, що провокують конфлікт.   

Серед конфліктогенів виділяють, по-перше, поведінкові. 
Серед них: необов’язковість (особа обіцяє щось, але не виконує), 
перешкода (одна особа перешкоджає іншій виконати певну дію), 
порушення правил пристойності чи поведінки, прийнятих у соціумі 
(наприклад, особа не поступилася місцем у транспорті тоді, коли це 
прийнято робити) [2].  

Іншою великою групою конфліктогенів є комунікативні, 
тобто пов’язані зі спілкуванням. До них належать такі слова, звороти, 
інтонації та інші дрібні моменти в спілкуванні, що створюють напругу в 
розмові і провокують виникнення конфлікту. Як правило, 
комунікативним конфліктогеном стає все те, що виходить за межі 
очікуваного і прийнятного для людини стилю спілкування. Слова часто 
стають конфліктогенами, котрі призводять до створення конфлікту, 
наслідком якого буде пережитий стрес. 

Найпоширенішими конфліктогенами, що пов’язані з 
мовленням, є: різке словесне заперечення, категоричність у 
висловлюваннях, жорсткий і агресивний тон мовлення, негативні оцінки 
подій, явищ, осіб (у тому числі і співрозмовника), звернення до 
неприємної для співрозмовника теми. Наведемо типові фрази, які здатні 
спровокувати конфліктну ситуацію: Ти не правий (не маєш рації); Ти 
що? Нічого подібного!; Пояснюю...; А якщо подумаєш?;  Дурниці і т. д.  

До мовленнєвих конфліктогенів, які є найобразливішими, а 
отже, з найбільшою ймовірністю спровокують конфліктну ситуацію, 
належать: особиста критика особи у присутності сторонніх, 
висловлювання докорів чи претензій, а також прямі звинувачення, різкі 
заборони чи відвертий тиск на особу.  Приклади таких слів і фраз: Через 
тебе сталося ...; Перестань негайно!; Зараз же припини; У цьому винен 
ти!;  Чому ти завжди…?; Скільки разів тобі повторювати, що …; 
Невже не можна хоч раз…?, І навіщо ти …?, Як можна було …? та ін. 

Існують ще так звані приховані конфліктогени. Це природні, 
найменше помітні для мовця слова і звороти, які виражають позицію 
зверхності й переваги у конфлікті. Вони, натомість, дуже добре помітні 
для співрозмовника. Мовленнєвими виявами позиції переваги є, 
зокрема, такі слова і вирази: Бачите...; Розумієш...; Як би тобі це 
пояснити...; Я не розумію, чому ти в цій ситуації… тощо. Найбільша 
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проблема у випадку з такими конфліктогенами – це те, що сам мовець їх 
практично не помічає, а отже, ризик конфлікту зростає.  

Зазначимо також, що те, чи стане певне слово, вираз, 
інтонація конфліктогеном, визначають як об’єктивні чинники (тобто 
загальні уявлення про ввічливість, повагу тощо, які існують у певному 
соціумі), так і суб’єктивні (особливості сприйняття, характеру особи, до 
якою адресоване це повідомлення). Тоді як об’єктивні чинники завжди 
можна спрогнозувати, суб’єктивні часом буває важче передбачити.   

Причинами частого вживання мовленнєвих конфліктогенів є 
також те, що вони нерідко стають мовними звичками, тобто у 
повсякденному житті особа використовує їх автоматично, а отже, 
завжди є ризик переходу зі звичайної бесіди у конфлікт. Подолати такі 
звички вкрай важко, оскільки самого знання про те,  як певні фрази 
можуть впливати на опонента, часто недостатньо. Вчені вивели цілі 
стратегії поведінки у подібних ситуаціях, аби зупинити подальший 
розвиток   конфлікту та передбачити появу стресу.  

Розглянемо стратегії поведінки, які допоможуть уникнути 
конфлікту під впливом фраз-конфліктогенів. У разі стратегії ухиляння 
особа, яка займає цю позицію, намагається будь-якими шляхами 
уникнути вживання слів і фраз-конфліктогенів у власному мовленні та 
запобігти їх використанню з боку співрозмовника. У разі стратегії 
поступливості на такі слова чи вирази можна не зважати. Якщо ж 
застосовувати стратегію співпраці, то на наявність слів і фраз, що 
викликають конфлікт, можна ненав’язливо вказати співрозмовникові 
(якщо з цією конкретною особою такий варіант можливий).  

 Отже, спілкуючись, люди взаємодіють між собою, 
обмінюються інформацією та своїм емоційним фоном, проте лише 
мовлення розглядають як найкоротший шлях до підсвідомості, саме 
через це слово має чи не найвагоміше значення для слухача. Внаслідок 
вербального спілкування часто виникає психоемоційний стрес, який 
може навіть стати хронічним у разі, якщо особа постійно перебуває під 
впливом мовленнєвих стресорів. Мовлення може виявитися потужним 
конфліктогеном, який сприяє підвищенню напруги, переростає у 
відкритий чи прихований конфлікт, а відтак викликає стрес, який 
впливає на внутрішній світ людини, ефективність її діяльності та 
взаємодію з іншими людьми.  

Абсолютна більшість конфліктів, отже, починається з 
мовлення, мовленням їх варто і закінчувати, оминаючи конфліктогени і 
не загострюючи ситуацію. 
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 Українська мова є складною динамічною системою, яка 

практично ніколи не залишається незмінною, а тонко і чутливо 
реагує на події, які стаються у житті суспільства. Будь-які вагомі 
зміни у повсякденному житті, побуті, політиці знаходять відбиття у 
мові внаслідок появи нових слів, словосполучень, речень – так 
званих неологізмів.  

Основними причинами виникнення неологізмів стають, 
зокрема, такі: потреба називати нові предмети, явища, поняття 
(наприклад: айфон, айпод, смартфон, логін, серфінг, лістинг); потреба 
замінити назви точнішими, зрозумілішими, які б більше відповідали 
нормам сучасної української мови (наприклад, екземпляр - примірник, 
процент - відсоток); набуття словами, що вже існують у мові, нових 
значень (наприклад, слово акцептувати – «прийняти рахунок, вексель 
до платежу» набуло згодом значення «схвалювати»); бажання дати 
предметові чи явищу свіжу образну назву, яка більше відповідає 
світосприйманню автора (так звані індивідуальні, чи авторські, 
неологізми: бистроплин, яблуневоцвітно, зашовковитися – у 
П. Тичини) [1; 2].  

Ще однією причиною виникнення неологізмів є різкі 
соціально-політичні зміни, які зумовлюють постання нових явищ, 
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понять тощо. Саме ця причина є на сьогодні однією з 
найактуальніших для появи в українській мові нових слів, адже такі 
події, як анексія Криму Росією та воєнні дії на сході нашої держави не 
залишили байдужими практично нікого з українських громадян і 
негайно знайшли свій відбиток у мові. Тому саме ця група українських 
неологізмів виявляється надзвичайно цікавою для дослідження.  

У зв’язку з сучасною політичною ситуацією в країні 
спостерігаємо появу великої кількості нових слів, їх можна 
спостерігати у мовленні ЗМІ, у щоденному побутовому спілкуванні 
(зокрема в Інтернеті), у науковому мовленні і навіть на сторінках 
художньої літератури.   

Ми провели спостереження над неологізмами, відбитими в 
Інтернет-виданні «Українська правда» [3], при цьому здійснювали їх 
пошук не лише в інформаційних повідомленнях про події, але й  у 
коментарях читачів цього видання, що дало змогу виявити не лише 
літературні, але й велику кількість позалітературних одиниць.  

Передусім серед нових слів, поява яких викликана воєнними 
діями, анексією Кримського півострова та загалом сучасною 
суспільно-політичною ситуацією, можна виділити лексику 
стилістично нейтральну (яку найчастіше вживають в офіційному 
мовленні) та стилістично забарвлену, тобто слова й вислови 
обмеженого вживання (розмовні, жаргонні, нецензурні). Зокрема, до 
стилістично нейральних належать, наприклад, такі одиниці, як 
антитерористична операція (АТО),  зона АТО (деякі райони в 
Луганській та Донецькій області, де відбуваються військові дії між 
бойовиками "ДНР"/"ЛНР" та збройними силами України), гумконвой 
(доставка допомоги з Росії спеціальною колоною КАМАЗів до зони 
АТО через ділянки кордону, непідконтрольні українській владі), 
кіборги (назва українських військових та добровольців, які захищали 
Донецький аеропорт від бойовиків та сепаратистів), Небесна сотня 
(список із понад ста учасників Євромайдану, які загинули під час 
сутичок із силовими структурами в січні–лютому 2014 року).   

Однак більша частина нової лексики є стилістично 
забарвленою. Це, зокрема, такі слова, як укропи, укри (зневажлива 
назва українців та прихильників єдності України, яку використовують 
у російській пропаганді), ватнікі (назва росіян та українців, які 
активно підтримують ідею «руского міра»), вата (сукупність 
«ватніків»), сєпари (мешканці України, які підтримують відділення 
східних (та південних) областей країни), Кримнаш (іронічний вислів, 
який означає радість від російської окупації Криму). В усіх цих назвах 
можна простежити сильний емоційний компонент. 
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За способом утворення серед виявлених неологізмів 
виділяємо, зокрема:  

- абревіатури: АТО, "ДНР" (невизнана «Донецька народна 
республіка», або озброєна група людей, яка збройним шляхом 
захопила владу в деяких районах Донецької області та оголосила про її 
створення); "ЛНР" (невизнана «Луганська народна республіка», чи 
відповідне воєнізоване сепаратистське угруповання);   

- складноскорочені слова: гумконвой, нацгвардія (військове 
формування з правоохоронними функціями, що входить до системи 
Міністерства внутрішніх справ України); 

- семантичні неологізми, що виникли внаслідок 
переосмислення значень уже наявних в українській мові слів: АТО (з 
квітня 2014 р. отримало новий сенс для українців і почало позначати 
військові дії на сході України між бойовиками та Збройними силами 
України), заблукати (слово набуло нового значення, коли влітку 2014 
року в Херсонській області виявили російський десантників, які 
заявили, що "заблукали"), сепаратист, бойовик (те саме, що 
сепаратист, або особа, яка воює на боці сепаратистів), силовик 
(український військовий, який протистоїть сепаратистам у зоні АТО)  

- росіянізми (суржикові лексеми), часто вжиті в іронічному 
сенсі: каратєлі (за версією російської влади, українські військові, які 
борються в зоні АТО з терористами та російськими військовими), 
ватнікі, правосєкі (активісти українського праворадикального руху 
«Правий сектор», переважно ті, які добровольцями вирушили в зону 
АТО);  

- слова, що постали як результат контамінації: Луганда та 
Донбабве (зневажливі назви угрупувань "ЛНР" та "ДНР", а також 
Луганської та Донецької областей), Намкриш (вираз, який означає 
погіршення життя росіян після того, як в силу вступили міжнародні 
економічні санкції через  анексію Криму Росією).  

Цікаву групу неологізмів становлять фразеологізми, які 
влучно відображають сучасні явища та події в країні. Серед них 
назвемо, наприклад, зняти в Нацгвардію (вислів, який означає 
насильну мобілізацію в армію); цинічні бандери (патріотично 
налаштовані українці з почуттям гумору; фраза виникла після обмовки 
Президента Порошенка, який замість "цинічні бандити" сказав 
"цинічні бандери", а пізніше пожартував, що "всі ми – цинічні 
бандери"); зелені чоловічки (військові без розпізнавальних знаків, яка в 
березні минулого року вторглись на територію Криму; російська назва 
- "вежливые люди"). Значна частина новопосталих фразеологізмів є 
наслідком висміювання в українському суспільстві російської 
пропаганди. Серед таких фразем: два раби та клаптик землі (елемент 
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російської пропаганди, в якому пояснюють, що українські військові 
воюють в зоні АТО, оскільки їм пообіцяли клаптик землі та два раби); 
київська хунта (у проросійській пропаганді – українські політики, які 
прийшли до влади після подій Євромайдану); візитка Яроша 
(жартівливий вислів, який означає потужну зброю та універсальний 
оберіг; виник як висміювання пропаганди російських ЗМІ, які доказом 
причетності "Правого сектору" до перестрілки у Слов'янську назвали 
знайдену на місці події візитівку); розіп’ятий хлопчик (вираз, що 
означає абсурдність російської пропаганди; з’явився після сюжету 
російського телеканалу про розіп’ятого у Слов’янську трирічного 
хлопчика). Ця група фразеологізмів є, до певної міри, російськими 
запозиченнями в українській мові.  

Оскільки неологізми допомагають мовцям осмислити та 
знайти назви для нових явищ навколишньої дійсності, появу 
величезної кількості нових слів в українській мові протягом 
останнього часу можна вважати закономірною. Серед них не тільки 
нові слова, але й сталі словосполучення (фразеологізми). Більша 
частина їх є стилістично забарвленою, а отже, виявляє значний 
емоційний відгук українського суспільства на трагічні події 
сучасності, але водночас і його дотепне, іронічне, а можливо, й 
оптимістичне світобачення. На прикладі вищезгаданих неологізмів 
можемо спостерігати миттєву реакцію мовної системи на переламні 
події національного життя. 
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викладач кафедри практичної психології та педагогіки. 
 

У наш час, через стрімкий розвиток суспільства, науково-
технічний прогрес, який нині є реальністю життя, не лише відкриває 
широкі можливості для нових досягнень в галузі науки і техніки, а й 
пред`являє певні вимоги до соціальної адаптації людини. Урбанізація, 
радикальні перетворення соціально-економічної та політичної сфер 
життя, загрозливі екологічні фактори викликають велике напруження, 
зокрема у підлітків та юнаків, порушують адаптаційні механізми їх 
психіки. Першим сигналом про це є почастішання у особистостей 
станів, що характеризуються страхами та тривогою. 

Не зважаючи на те, що страх – це інтенсивно виражена емоція, 
слід розрізняти її звичайний, чи віковий характер, а також і паталогічні 
рівні. Переважно віковий страх короткочасний, обернений, зникає з 
віком, та істотно не впливає на особливості характеру, поведінки та 
взаємин особистості з оточуючими людьми. Деякі факти страху мають 
захисне значення, оскільки мобілізують допустимі ресурси особистості, 
та дозволяють уникнути зіткнення з об’єктом страху [3, с.123]. 

Паталогічний рівень страху діагностують у тому випадку, 
коли: суб’єкт проявляє драматичне вираження даної емоції (жах, 
емоційний шок, потрясіння); або спостерігається затяжне, нав’язливе її 
протікання; чи коли відсутній контроль над своєю свідомістю, або 
наявний нав’язливий вплив страху на характер, чи міжособистісні 
відносини, пристосування людини до соціального оточення. 

Вікові страхи, за поглядами А. Захарова, в деякій мірі 
відображають історичний шлях розвитку самосвідомості людини. 
Спочатку дитина боїться залишитися одною, без підтримки знайомого 
обличчя (в 7 місяців), остерігається сторонніх, невідомих для неї облич 
(в 8 місяців). Пізніше вона боїться болі, висоти, величезних (в її уяві) 
тварин, часом буває переповнена страхом перед міфічними Бабою Ягою 
та Кощеєм як символами зла та жорстокості. Ще згодом, з’являється 
страх темноти, вогню та пожежі, стихійного лиха, більшість невідомих і 
небезпечних для дитини явищ природи [2, с. 14]. 

Специфічні страхи вважаються одним із найбільш поширених 
тривожних розладів. Причому, кожен страх досягає свого піку в 
певному віковому періоді. Наприклад, страх тварин досягає свого піку у 
віці від 2 до 4 років, а страх темряви, або уявних істот – від 4 до 6 років, 
у підлітковому ж віці набуває свого піку страх смерті або війни [1]. 

Важкі епідеміологічні страхи уражають біля 1% як дітей, так і 
молоді. У всіх періодах дівчата частіше повідомляють про свої страхи 
аніж хлопці, але важливо також враховувати те, що гострі форми 
вираження страхів зустрічаються у дівчат частіше, ніж у хлопців.  
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Більшість патологічних страхів не зосереджені постійно на 
якомусь одному предметі або ситуації. Частіше за все ці страхи 
зосереджені на майбутньому, на поведінці в минулому, і на власній 
спроможності та, особливо, на зовнішності. Симптоми часто 
викликають клінічно-виражені страждання або соціальні порушення.  

Таким чином, страх в кожному конкретному випадку являє 
собою складну і цілком індивідуальну інтеграцію фізіологічних, 
психічних і поведінкових механізмів, що виникає на основі 
обумовлювання, наслідування, вербального переконання тощо. Одним із 
механізмів подолання особистістю страху є зміна основних 
ірраціональних способів, якими людина створює поле реальності, на 
раціональні, тобто на такі, які для суб’єкта будуть доцільними у 
відповідній життєвій ситуації. Якщо особистість оптимально не подолала 
свої страхи у період дитинства, то страх може набути патологічної форми, 
що вимагає психокорекційних втручань в психічне життя субєкта.  
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Вчинок керується не власне змістом ситуативних впливів, а й 
їхньою ефективністю, насиченістю "емоційною енергією", силою 
індивідуальних значень цих впливів для особистості тощо. Таким 
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чином, постає питання про спонукальну функцію ситуації, яка набуває 
статусу "ситуації вчинку" тільки за умови освоєння її "вчинкового 
змісту" з боку самої особистості. Отже, необхідно розкрити власне 
мотивуючу характеристику ситуації, діяння якої спонукає особистість 
до акту самовияву індивідуальної сутності "Я", до вчинку. 

В юності потреба самовияву індивідуальної сутності "Я" є дуже 
актуальною. Така потреба зумовлюється внутрішніми спонуканнями та 
соціальними очікуваннями. Тобто особистість в цьому віці прагне до 
особистісного самовизначення, що постає як потреба юнаків і дівчат 
зайняти внутрішню позицію дорослої людини, усвідомити своє місце в 
суспільстві, зрозуміти себе і свої можливості. В той же час соціальна 
ситуація розвитку в юності зумовлена особливостями особистості яка 
перебуває на порозі самостійного життя, необхідністю особистісного і 
професійного самовизначення, вибору життєвого шляху. Важливим 
аспектом на даному етапі постає вибір професії, внаслідок чого у них 
формується своєрідна внутрішня позиція [8, с.120-133]. Такі особливості 
даного віку і актуалізують потребу здійснення вчинку, як процесу 
здійснення акту самовиявлення особистості, якому передує осягнення 
нею змісту ситуації як такої, що робить необхідним акт самовияву "Я". 
Тобто, у означений  віковий період неабиякої актуальності набуває 
потреба у самовираженні особистості через здійснення вчинку. Та 
наскільки людина готова до такого самовияву?  На нашу думку таку 
готовність значною мірою визначає мотивуюча складова особистості 
юнака. 

Мотивування постає як більш-менш тривалий процес 
активації спонукальних сил поведінки та діяння особистості. 
Відбувається актуалізація — перехід в актуальний стан — тих чи інших 
потреб, потягів, бажань, хотінь, очікувань особистості тощо, які 
відповідають змісту даної ситуації та індивідуальній оцінці її з боку 
даної особистості (адже кожна людина по-своєму реагує на кожну із 
ситуацій поведінки, діяння, життя). Формується свого роду "активний 
стан", або "стан активації" людини, який на наступному етапі розвитку 
ситуації спричинить той чи інший "дійовий контекст" даної ситуації, 
викличе певні дії особистості [2, с.132].  

В процесі онтогенезу суттєво змінюються характер та 
послідовність мотивування вчинкових дій індивіда. На початкових 
етапах воно здійснюється за принципом "утворування шляхів", тобто 
кожна вчинкова ситуація потребує послідовного та поступового 
розгортання кожної окремої ситуації, а "енергомісткість" ситуації 
визначається передусім ознаками "невідомого" та "неосвоєного" щодо 
елементів даної ситуації. На пізніших етапах онтогенезу на перший 
план виходить саме "зміст" ситуації вчинку, а спосіб реагування на 
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нього обирається індивідом уже з урахуванням індивідуального досвіду 
мотивування та прийняття рішення [4, с.205]. 

Досвід мотивування стає основою для формування більш 
складних особистісних утворень — досвіду творення цінностей, 
значень, смислів своєї поведінки, діяння, життя.  

Змістові теорії мотивації аналізують фактори, що справляють 
вплив на поведінку людини, її трудову активність. Основну увагу в цих 
теоріях сконцентровано на аналізі потреб людини, та на їхньому 
впливові на мотивацію трудової діяльності. Теорії дають опис 
структури потреб, їхнього змісту, ієрархії, пріоритетності. 

Розробниками найвідоміших змістових теорій мотивації є: 
теорія ієрархії потреб Маслоу, теорія Альдерфера, теорія двох факторів 
Герцберга, теорія набутих потреб Мак-Клелланда. 

Потреби людей А. Маслоу об’єднав у п’ять основних груп: 
фізіологічні потреби, потреби в безпеці, потреби належності і 
причетності, потреби визнання і самоствердження, потреби 
самовираження [6, с.74]. 

Фізіологічні потреби і потреби безпеки згідно з теорією А. 
Маслоу є первинними, природженими. Інші групи потреб належать до 
вторинних, які є психологічними за своєю природою, саме їх ми 
розглянемо детальніше оскільки саме при задоволенні таких потреб 
особистість висвітлює неповторний зміст свого "Я" і робить його 
доступним безпосередньому спостереженню, тобто здійснює вчинок. 

Вчинок завжди  супроводжується виявленням волі, яка на 
пряму пов’язана  з боротьбою мотивів, суперечностей, подолання яких 
формується як катарсис, який досягається за допомогою динаміки 
пізнавальних, моральних, естетичних почуттів. Цей феномен 
розглядається, як нова якість психічного, досягнення гармонії, 
вивещення над суперечностями, подолання безвихідності. 
знесилювальних нерозумних страждань. Тому в людей завжди буде 
потреба в гострій динаміці переживань, потреба самовиявлення у 
вчинках [9, с.451]. 

Отже значною мірою готовність до вчинку визначає 
мотивація, яка залежить від потреб актуальних на даний момент. В 
юності актуальною є потреба самовияву  індивідуальної сутності "Я". 
Така потреба зумовлюється внутрішніми спонуканнями та соціальними 
очікуваннями. На в даний віковий період неабиякої актуальності 
набуває потреба у самовираженні особистості, через здійснення вчинку.  
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