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І.О. Пєтухова 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНИ 

 

Інноваційні суспільні зміни, впровадження сучасних досягнень науки і 

техніки в педагогічний процес передбачають комплексне розв’язання 

проблем удосконалення та модернізації якості освіти, оновлення 

педагогічних методик та технологій як умови інтеграції вітчизняної системи 

освіти до європейського та світового освітнього простору ХХІ століття. 

Динамізм вище означених тенденцій підвищує вимоги до якості контролю, 

вимірювання та оцінювання ефективності навчально-пізнавальної діяльності 

з метою їх модифікації, об’єктивізації та оптимізації.  

Застосування тестів оцінювання досягнень у навчальному процесі в 

школах та вищих закладах освіти України викликало неоднозначну реакцію з 

боку викладачів, вчителів, учнів, громадськості. До позитивних моментів 

відносять об’єктивність, оперативність, чіткість в отриманні результатів. 

Негативними вважають механічність під час вибору варіантів відповідей, 

значний відсоток вгадування правильних відповідей та зменшення 

словникового запасу, який стає пасивним під час виконання тестових 

завдань.  

У зарубіжних країнах набуто значного досвіду: конструювання та 

використання тестів у різних закладах освіти; створення національних 

тестологічних шкіл (ETS (США), CITO (Нідерланди), Австралійський центр 

освітніх досліджень ACER); систематичних наукових досліджень у галузі 

педагогічних вимірювань; концептуалізації та інституалізації ідей 

удосконалення контролю та управління якістю освіти (Федеральна система 

тестування (Росія)). 
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Більшість країн проводять випускні та вступні екзамени через зовнішнє 

тестування (Австралія, Болгарія, Великобританія, Італія, Німеччина, Польща, 

Румунія, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція). Систему зовнішнього 

незалежного оцінювання активно впроваджують на території країн 

колишнього Радянського Союзу починаючи з 1993 року (Азербайджан, 

Киргизстан, Литва, Молдова, Росія, Узбекистан).  

Незважаючи на те, що зарубіжний тестологічний досвід значно 

випереджає вітчизняний, Україна протягом останнього десятиліття стрімко 

надолужує відставання у системних науково-теоретичних дослідженнях 

функціонального потенціалу тестування та його практичному впровадженні, 

у зв’язку з чим спостерігаємо, що методика тестування навчальних досягнень 

набуває все більшого поширення. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та практики навчання 

свідчить, що в останні роки чітко розкрилася особлива значущість проблеми 

цілеспрямованого розвитку процесу вимірювання якості навчальних 

досягнень учнів засобами тестування як системи науково обґрунтованих 

стандартизованих завдань для вимірювання навчальних досягнень. 

Водночас, поряд з вивченням та адаптацією світових напрацювань, 

необхідним виявляється збереження і розвиток національно-освітньої 

специфіки у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях з проблем 

тестування, що актуалізує висвітлення ґенези, основних детермінант та 

тенденцій розвитку тестування у педагогічній науці та шкільній практиці 

наприкінці ХІХ – першій третині ХХ століття. Зазначений період відзначився 

в історії педагогіки як максимально сприятливий до нових ідей в оцінюванні 

шкільних досягнень учнів на основі українських тестів з урахуванням 

попередньо набутого світового досвіду.  

У зв’язку з викладеним вище, а також тим, що сьогодні тестування є 

найбільш об’єктивізованою, стандартизованою формою оцінювання та 

моніторингу в освіті, актуального значення набуває вивчення та узагальнення 

досвіду тестування в історії педагогічної думки та школах України кінця ХІХ 
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– першої третини ХХ століття. Поліаспектний аналіз оцінювання освітніх 

досягнень на основі тестів досліджуваного періоду уможливить аналіз стану 

та перспектив використання тестів у сучасній освітній практиці з метою 

уникнення можливих ускладнень і помилок, яких вже припустилася 

вітчизняна школа на шляху впровадження тестів у освітній простір України. 

У сучасній педагогічній та історико-педагогічній літературі проблему 

педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів на основі тестування 

досліджують О.Балакірєва, М.Барна, В.Безверха, Л.Білоусова, М.Брик, 

О.Вашуленко, Л.Гриневич, О.Дем’яненко, О.Коваленко, К.Корсак, 

В.Кремень, В.Ландсман, О.Локшина, А.Майоров, О.Масалітіна, Н.Падун, 

Л.Палій, М.Челишкова, Н.Чорна та інші.  

У історико-педагогічних дослідженнях проблемам тестування 

приділено значну увагу сучасними вітчизняними вченими при розгляді 

історико-педагогічних засад реформування української освіти 

(Л.Березовська, В.Вдовенко О.Сухомлинська, О.Філоненко), аналізі 

експериментальних ідеї у працях вітчизняних персоналій (Л.Березівська, 

Н.Дічек, І.Прудченко, Л.Смолінчук, Т.Філімонова), узагальненні досвіду 

зарубіжних країн у теорії та практиці тестування (Ю.Олійник, С.Шуляк), 

дослідженні особливостей підготовки вчителів до професійної діяльності 

(А.Пугач), аналізі функціонування установ «соціального виховання» 

(Т.Філімонова, Л.Цибулько). Разом з тим, поза увагою цих наукових розвідок 

залишилась проблема ґрунтовного вивчення процесу становлення, 

впровадження й систематизації знань та накопиченого досвіду з проблеми 

психолого-педагогічного тестування в історії української освіти. 

Поява тестів і визначення їх місця в педагогіці пов’язано з такими 

напрямами, як біхевіоризм, структуралізм та функціоналізм. Представниками 

біхевіоризму було введено у практику світового педагогічного тестування 

комплектування тестових завдань для перевірки учнівських знань з основних 

навчальних предметів (Д.Фішер, 1864); створено тести на визначення 

навичок письма та арифметичного обчислення (Д.Райс, 1902); з’ясовано 
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«норму» перевірки навичок у розв’язанні задач (Е.Торндайк, 1903), складено 

арифметичний тест на визначення навичок роботи над основними 

арифметичними діями (С.Кортіс, 1915). Представниками структуралізму 

було відкрито низку лабораторій, у яких досліджувалися психофізіологічні 

особливості дитини на основі вивчення її психічних процесів з метою 

застосування отриманих результатів під час шкільного навчання. Розроблено 

комбінаторний метод дослідження розумового розвитку дітей з метою 

подальшої диференціації за рівнем обдарованості (Г.Еббінгауз, К.Кен, 1879). 

Представники функціоналізму здійснили перші антропометричні та 

психометричні вимірювання, дослідили розумові здібності через 

вимірювання сенсомоторних особливостей людини (Ф.Гальтон, 1884); 

створили тест на визначення інтелекту дитини на основі дослідження їх 

психічних процесів, (А.Біне, 1904), на визначення розумової відсталості дітей 

7–16 років (Санте-де-Санктіс, 1906); включили до наукового обігу терміни 

«mental test», «розумовий вік», «IQ»; започаткували статистичний аналіз 

результатів; здійснили перше масове дослідження дітей шкільного віку 

(1904) [7].  

У вітчизняній психолого-педагогічній літературі початку ХХ ст. термін 

«тест» майже не вживався. Його зміст відбивали синонімічні терміни: 

«експеримент», «психологічний дослід», «експериментальний метод», 

«експериментальні досліди», «так звані тести». Сутність тестів зводилась до 

визначення рівня розвитку школярів на основі розв’язання певних завдань 

(задач). Ряд дослідників (М.Павлова, П.Каптерев, К.Корнілов, М.Рибніков, 

В.Смірнов, М.Румянцев) вважали тести різновидом природного 

експерименту. До позитивних моментів тестування вітчизняні дослідники 

відносили можливість отримання об’єктивної інформації про рівень розвитку 

психічних процесів у дитини, що робило тест зручним у дослідженні 

особливостей психічного життя дитини (М.Павлова) [павлова]. До 

негативних моментів тестування педагоги дореволюційної доби відносили 

низький рівень компетентності осіб, які здійснювали тестування та 
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примітивізм поодиноких тестів, які не могли дати комплексної 

характеристики особистості (М.Штейнгауз) [6].  

Новаторами у галузі дореволюційних психолого-педагогічних 

досліджень були видатні вітчизняні науковці І.Сікорський, М.Ланге, 

А.Володимирський, які адаптували ідеї всебічного вивчення особливостей 

дитячої психіки до оптимізації навчально-виховного процесу. Так, 

експериментальна діяльність І.Сікорського стала передумовою до розробки 

вітчизняних тестів, оскільки українським науковцем було вперше досліджено 

особливості працездатності та втоми школярів (1878); причини відхилень 

розумового розвитку дітей (1884); створено Лікувально-педагогічний 

інститут для роботи з розумово відсталими й нервовими дітьми (1904), у 

якому здійснювалася диференціація дітей на основі експериментальних 

методів діагностики; представлено план дослідження психічного стану 

дитини (1912). Коло дослідницьких інтересів М.Ланге було зосереджено на 

тестуванні дитячого світогляду, емоційно-вольової та пізнавальної сфер. 

А.Володимирським було проведено тести на визначення м’язової сили, 

особливостей активності уваги та пам’яті школярів [1].  

Теоретичні ідеї застосування тестів набули значної актуалізації у 

практичній діяльності навчально-виховних закладів дореволюційного 

періоду. До них належали: Лабораторія експериментальної педагогіки й 

психології при Педагогічному музеї військово-навчальних закладів (м. 

Санкт-Петербург); Лікувально-педагогічний інститут для розумово-відсталих 

і нервових дітей (м. Київ); Лабораторія педагогічних досліджень (м. Москва); 

Товариство експериментальної педагогіки (м. Санкт-Петербург); 

Педологічний Інститут (м. Одеса). Експериментальну діяльність лабораторії 

експериментальної психології (Санкт-Петербург, 1901) було зосереджено на 

вивченні особливостей запам’ятовування, уваги школярів на основі 

запозичених та самостійно створених тестів. Лікувально-педагогічний 

інститут для розумово-відсталих і нервових дітей (Київ, 1904) здійснював 

класифікацію «ненормальних дітей» за: розумовими та моральними 
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відхиленнями на основі психолого-педагогічних та антропометричних 

методів діагностики. У практиці цієї наукової установи широко 

застосовувались таблиці А. Біне. Коло науково-практичних інтересів 

санаторію-школи для «дефективних дітей» (Москва, 1908) зосередилось 

навколо діагностики та корекції відхилень у психічному розвитку дітей.  

Товариство експериментальної педагогіки (Санкт-Петербург, 1909) 

здійснювало координуючу діяльність лабораторій Харкова (1880), Одеси 

(1895), Києва (1895), Львова (1900), в яких проводилися експериментальні 

тестові дослідження.  

Основним пріоритетом у експериментальній діяльності науково-

дослідної лабораторії Педологічного інституту (Одеса, 1913) стала 

колективна розробка й перевірка існуючих на той час методів дослідження 

дитячої особистості, зокрема тестів Біне-Сімона, Санте-де-Санктіса, атласу 

Рибакова, таблиць Нечаєва, методу Бернштейна, «короткого методу 

розумової відсталості» та психологічних профілів Россолімо [5].  

Проаналізувавши педагогічну періодику та архівні матеріали 

досліджуваного періоду, нами було розроблено класифікацію тестів 20–30-х 

рр. ХХ століття. Так, відповідно до досліджуваних змінних, українськими 

дослідниками було виділено тести інтелекту, тести загальних та спеціальних 

здібностей. За процедурою проведення виділяли: індивідуальні та групові 

тести; усні й письмові. Встановлено, що у 20-х рр. ХХ ст. пріоритет 

надавався колективним (груповим) тестам як таким, що досліджували 

динаміку досягнень окремого учня в контексті шкільної групи чи колективу. 

Відповідно до структури побудови завдань, розрізнялися тести вибіркової 

форми, співставної, форми з пропусками, форми прямого питання, тести 

оцінки правильності твердження (альтернативні), тести взаємовідносин, 

тренажерні тести. Незважаючи на доволі розгалужену класифікацію тестів, 

що висвітлювалася в періодичній пресі досліджуваного періоду, аналіз 

архівних джерел виявив, що найпопулярнішими у повсякденній шкільній 
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практиці були тести прямого питання. Відповідно до розташування завдань 

за рівнем складності, розрізняли рівноскладні та градуальні тести.  

Найвідомішими у 20-х рр. ХХ століття були класифікації відомих 

українських дослідників О.Залужного та А.Мандрики. За класифікацією 

О.Залужного, тести поділялись на: тести обдарованості; стандартизовані 

формальні тести шкільних досягнень; професійні тести; тести для 

вимірювання фізичних здібностей; тести на визначення характеру. 

А.Мандрика диференціював: загальні та діагностичні тести; короткострокові, 

довгострокові та проміжні. 

Особливого прикладного значення тести набули в межах початкової та 

середньої школи. У початковій школі для обліку якості читання 

застосовували: читання з пропусками, тест прямого питання, тест на 

викреслення зайвих складових, «тест Бургеса», «Стандартизовані параграфи 

Грея». Організація тестів з українського правопису була схожою на 

проведення різних видів диктантів. Особливою складністю відзначився 

процес підрахунку результатів та виведення кінцевого рівня грамотності, які 

не були достатньо автоматизовані та ускладнювали процес обробки 

отриманих даних. Тести із суспільствознавства відображали рівень засвоєння 

змісту шкільної програми за навчальними темами. Тестовий облік знань з 

арифметики вимірював якість роботи учнів над арифметичними діями 

(«тести Кортіса») та визначав рівень здатності до розв’язування задач («тести 

Монро»). Дані зарубіжні тести були проаналізовані вітчизняним педагогом 

Я.Чепігою та запропоновані до застосування в українській початковій школі. 

Спектр тестових методик, що застосовувався у практиці середньої 

школи 20-х рр. ХХ ст., зосереджувався на тестах загальної та спеціальної 

обдарованості, технічного світогляду та усвідомленості, окоміру, 

концентрації уваги, конструктивних здібностей тощо. Проведення даних 

тестових методик виявляло дітей з обмеженнями у розвитку та заощаджувало 

час і кошти на їх подальше професійне та фахове спрямування. 

Використання тестів у середній школі 30-х рр. сприяло об’єктивному 
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дослідженню трудової поведінки як окремого школяра, так і колективу в 

цілому з метою раціонального розподілу робочих місць з максимальним 

урахуванням індивідуальних особливостей та можливостей учнів. 

Незважаючи на практичний запит тестових методик, тестування у 

освітній практиці не всіма дослідниками сприймалося однозначно. 

Прихильниками тестування були Г.Ващенко, Г.Костюк, А.Мандрика, 

Я.Чепіга. Допускали обмежене застосування групових тестів як допоміжного 

методу з чітким визначенням мети та умов з наданням переваги 

спостереженню та експерименту О.Залужний, М.Павлова. Опонували 

педагогічні тести С.Моложавий, Л.Сахаров, М.Серебровська, А.Чехова. Дані 

дослідники надавали перевагу спостереженню як порівняно об’єктивному 

способу отримання інформації стосовно рівня засвоєних знань і заперечували 

тестування як засіб раціоналізації педагогічної роботи. У своїх міркуваннях 

дослідники виходили з того, що тести альтернативного та вибіркового 

характеру провокували формалізм та поверховість у роботі учнів. До 

основних недоліків тестування у 30-х рр. ними було віднесено: розходження 

у змісті тестових завдань та змісті освітньої програми, невдосконалену 

форму шкільних тестів з короткими відповідями «правильно/неправильно», 

що спрощували та уніфікували процес обліку знань. 

У професійній підготовці вчителя, тести використовувались як метод 

оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін (педагогічні) та як метод 

визначення індивідуальних характеристик, необхідних для ефективної 

професійної діяльності (психологічні) майбутніх вчителів. Питанням 

дослідження професійних характеристик випускників педагогічних курсів 

опікувався вітчизняний дослідник Д.Кроленко, який у 1925 р. створив серію 

тестів для визначення природної здатності до вчителювання та здійснення 

професійного відбору абітурієнтів педагогічних вузів [3]. 

На початку 30-х рр. понятійний апарат системи тестування збагатився 

термінами: «мода», «відхилення», «медіана», «коефіцієнт успішності», 

«коефіцієнт досягнень», що зумовило необхідність додаткового навчання 
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вчителів на спеціальних курсах для оволодіння додатковим тестологічним 

інструментарієм. 

Згодом, ідеологічні зрушення в результаті революційних перетворень 

призвели до того, що педологія стала першою у переліку наук, які зазнали 

репресій. Практика тестування цього періоду характеризувалася серйозними 

суперечностями: кількість та якість тестових досліджень зросла, а практичне 

застосування їх заборонялось внаслідок виходу Постанови ЦК ВКП (б) від 4 

червня 1936 р. ―Про педологічні перекручення в системі Наркомосів‖, у якій 

було розкритиковано тести обдарованості школярів як такі, що некритично 

перенесені на радянське підґрунтя з буржуазної педології. Застій у розробці 

тестів та їх практичне застосування у шкільній практиці тривав до кінця 70-х 

рр. ХХ ст., після чого почали з’являтися як схвальні, так і засуджуючі 

публікації, присвячені проблематиці тестування [2]. 

Незважаючи на авторитарне загальмування практичного впровадження 

тестових методик, наукове вивчення можливостей тестування в Радянському 

Союзі повністю не припинялося: частково тести використовувалися у вигляді 

контрольних завдань та випробувань з навчальних дисциплін і різноманітних 

діагностичних опитувальниках. Поновлення розвитку тестових технологій 

відбулося як узагальнення та вивчення досвіду закордонних аналогів та 

пов’язано з впровадженням ЕОМ, що повною мірою формалізувало завдання 

та полегшило обробку тестових даних. Перше визнання тестування як 

способу перевірки рівня знань офіційно з’явилось у 23 грудня 1988 р.. 

Постанова Держкомосвіти СРСР «Про затвердження Типового положення 

про навчальні заклади системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

керівних працівників та фахівців народного господарства», регламентувала 

застосовування тестів в системі підвищення кваліфікації.  

Нова хвиля актуалізації педагогічного тестування як вимірника 

успішності школярів припадає на 1993–1994 рр., коли в Україні було 

здійснено тестування на випускних іспитах у середніх школах, результати 
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яких зараховувалися як складова частина вступних іспитів до вищих 

навчальних закладів.  

В умовах сучасної української школи тести впевнено входять до 

системи якісної оцінки знань у повсякденній практиці поряд з основними 

формами перевірки та контролю знань. Сучасний педагогічний тест – це 

система завдань, розташованих у порядку зростання складності, що дає 

можливість якісно й ефективно виявити рівень навчальних досягнень.  

Ретроспективний аналіз тестування досліджуваного та сучасного 

періодів свідчить про те, що сучасні тести шкільних досягнень учнів 

школярів започатковано та апробовано у першій третині ХХ століття. Цілком 

закономірно, що сучасні педагогічні тести мають більш удосконалену, 

стандартизовану, автоматизовану форму організації, обробки та приведення 

результатів до єдиної 12-бальної системи оцінювання, проте, головна їх суть 

залишається незмінною протягом десятиліть (табл. 1).  

Таблиця. 1.  

Спільне та відмінне в тестах досліджуваного й сучасного періодів 

 

Досліджуваний період Сучасний період 

Визначення 

1) Метод визначення якості 

підготовки вчителя та впливу 

педагогічного навіювання на 

поведінку учня (С. Архангельський, 

1927)  

2) Метод обліку шкільних знань та 

дослідження педагогічного процесу, 

що встановлює ступінь набутих знань, 

умінь, навичок та динаміку шкільної 

успішності (М. Бухгольц, 1930) 

Метод педагогічної діагностики 

передумов або результатів навчального 

процесу, який має: максимально 

відповідати принципам зіставлення, 

об’єктивності, надійності та валідності 

вимірів; пройти обробку й 

інтерпретацію (К. Інгенкамп, 1991) 

Основні характеристики 
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– об’єктивність; валідність; 

надійність. 

– об’єктивність; валідність; надійність. 

Класифікація 

– діагностичні тести; 

– тести шкільних досягнень;  

– тести профвідбору; 

– тести інтелекту; 

– тести здібностей; 

– тести досягнень;  

– тести вибіркової форми;  

– зіставної форми;  

– форми з пропусками;  

– форми прямого питання;  

– тести оцінки правильності 

твердження;  

– тести взаємовідносин; 

– індивідуальні – групові; 

– усні – письмові; 

– вербальні – невербальні; 

– бланкові – безбланкові; 

– рівно складні; 

– градуальні. 

– тест поточного контролю; 

– тест проміжного контролю; 

– тест підсумкового контролю; 

– тести шкільної успішності; 

– комбіновані тести шкільної 

успішності й професійної придатності; 

– тести на визначення рівня розвитку 

дитини та її готовності до навчання в 

школі; 

– тести інтелекту та професійної 

придатності; 

– тести на увагу та уміння 

концентруватись; 

– соціальні тести; 

– тест вибору правильних відповідей; 

– тест на встановлення відповідності; 

– тест відкритих завдань з короткою чи 

розгорнутою відповіддю; 

– індивідуальні – групові; 

– усні – письмові; 

– вербальні – невербальні. 

Алгоритм підготовки та проведення 

1. Чітке визначення функції, яка 

підлягала вимірюванню і 

конкретизації за допомогою 

тестування. 

2. Складання вихідного набору 

1. Визначення мети й завдання 

тестування відповідно до змісту 

навчальної дисципліни. 

2. Підготовка специфікації тесту, добір 

навчального матеріалу. 
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завдань. 

3. Попередня перевірка такого набору 

з метою усунення дефектів та 

з’ясування правил складання завдань.  

4. Створення максимальної кількості 

експериментального набору завдань. 

5. Кінцева перевірка завдань шляхом 

групового дослідження показників 

диференційованої сили та складності 

окремих завдань. 

6. Відбір найбільш придатних задач і 

створення декількох варіантів 

кінцевої форми тесту. 

7. Перевірка кінцевого варіанту тесту 

з метою виявлення надійності та 

придатності. 

8. Дослідження груп з метою 

встановлення норми. 

9. Проведення тесту. 

10. Аналіз отриманих результатів. 

3. Підготовка тестових завдань різної 

форми та рівня складності. 

4. Аналіз конгруентності завдань та 

навчального матеріалу у тесті. 

5. Упорядкування завдань у тести, 

групування їх за формою, підготовка до 

пробного тестування. 

6. Складання чітких інструкцій до тесту 

та його окремих частин. 

7. Перевірка й оцінювання 

підготовленого тесту на 

експериментальній групі учнів. 

8. Статистичний аналіз результатів 

первинного тестування, оцінка 

надійності тесту, коригування тестових 

завдань. 

9. Формування тесту із завдань, що 

пройшли перевірку. 

10. Проведення тесту за 

стандартизованою процедурою. 

11. Аналіз виконання завдань.  

 

 Отже, вивчення проблематики тестування в освіті України переконує, 

що ця проблема є актуальною для різних періодів і освітніх систем загальної 

та вищої освіти; в українській педагогічній науці накопичено вагомі 

результати, які позитивно вплинули на розвиток та модернізацію вітчизняної 

освіти. Окремого вивчення потребує діяльність перших лабораторій 

психолого-педагогічних досліджень.  
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Психологічні основи професійної підготовки фахівців – 

правознавців в закладах вищої освіти: реалії та перспективи 

 

Процес самотворення, самореалізації та самоствердження у якості 

розумної, творчої та самодостатньої особистості, загалом, людське життя, 

передбачає складний пошук сенсу буття, одним з важливих елементів якого є 

визначення умов суб’єктивно прийнятної взаємодії з соціумом як однієї з 

першооснов організації способу існування.  

У знаковій для вітчизняної гуманітарної науки праці «Людина та світ» 

(1973), С. Л. Рубінштейн сформулював ряд онтологічних положень стосовно 

психологічного змісту людського світу, розглядаючи його у якості 

організованої ієрархії різних способів існування, серед яких визначальним є 

спосіб суспільний: «людина є людиною лише у своєму відношенні до іншої 

людини», а отже людина та її всесвіт, людина та інші люди взаємозв’язані, дії 

їх взаємообумовлені [1, с. 255-295], що є одним з концептуальних положень 

розуміння, у тому числі, змісту професійних відносин. 

Людина як природна та соціальна істота, частина буття та активний 

його суб’єкт, формує відносини не тільки зі світом, іншими людьми, але й 

собою. Таким чином, проблема самоусвідомлення, організації та 

самоорганізації життя діалектично пов’язані.  

 «Ми обираємо, нас вибирають. Як це часто не співпадає!..». Так поет 

М. Таніч фактично окреслив зміст суперечливого шляху людини, в основі 
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якого вихідний та водночас кінцевий пункт практичного засвоєння та 

конструювання зв’язків і відносин на особистісному та соціальному рівнях.  

Когнітивний, емоційний та вольовий компоненти цього процесу 

прямо пов'язані з Я-концепцією (образом – Я) особистості як сукупності 

уявлень індивіда про себе, споряджених з їх оцінкою [2].  

Традиційно, посилаючись ще на праці У. Джеймса, соціальні 

психологи розглядають питання формування «образу – Я» на перетині 

особистісної та соціальної ідентичності людини. Особиста ідентичність, як 

самовизначення, розглядається в термінах фізичних, інтелектуальних, 

моральних рис особистості; соціальна – самовизначенням в термінах 

віднесення себе до певної соціальної групи [3, с. 181].  

Особисте та соціальне Я, так чи інакше, визначається рефлексивним 

віддзеркаленням змісту сприйняття власної ролі, впливаючи на вибір 

спрямування перевтілень, серед яких тактика та стратегія входження у 

соціальний світ з його професійним розподілом та статусною 

диференціацією, що є результатом прагнення самовизначення на шляху 

ствердження у людському існуванні [1].  

Вибір професії - це спроба інституціонально трансформувати основи 

власної життєдіяльності у форму практичного втілення. 

На онтологічному рівні проблема оволодіння професією вивчається в 

світлі закономірностей формування істотного погляду людини на природу та 

системну організацію світу, визначення нею принципів організації способу 

життя, відношення до свого буття як такого.  

На гносеологічному – це оволодіння певним алгоритмом пізнання 

явищ природної та соціальної дійсності.  

У соціально-психологічному контексті вибір професійної діяльності 

найчастіше розглядається через призму співвідношення індивідуально-

психологічних особливостей суб’єкта праці з технологією відтворення тієї чи 

іншої соціально нормованої форми активності у різних сферах суспільного 

конструювання (етимологічно поняття «професія» походить від лат. рrofiteоr 
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-  оголошую власною справою, виконання якої, передбачаючи реалізацію 

певних виробничих функцій, одночасно визначає статус особи, її місце у 

соціальній ієрархії на основі сформованої у суспільній свідомості ціннісної 

моделі трудових компетенцій).   

На суто психологічному рівні вибір професії та реалізація 

професійних здібностей переважно аналізується як суперечливий шлях 

пошуку успішних форм адаптації особистості, до соціальної дійсності, 

показниками якої, передусім, є узгодження позицій та очікувань з 

відповідною гармонізацією психологічних станів.  

Аналіз публікацій останнього часу свідчить про актуальність та 

поширеність вживаності у дослідженні професійної складової «образу-Я», 

концепції професіогенезу, зокрема, розробленої російською психологічною 

школою. Так, Л. М. Мітіна оволодіння професією споріднює з якісною 

переробкою людини свого внутрішнього світу, що призводить до 

принципово нового його устрою і способу життя [4, с.11]. З цих позицій 

професійний розвиток (саморозвиток) розгортається на основі суперечливої 

єдності «Я –діючого», «Я – що відображає», «Я – творчого», впливаючи на 

зміни внутрішнього світу та вибір зовнішнього оточення, формуючи «Я – 

концепцію» особистості.   

Вибір життєвого шляху та його невід’ємної складової - професійного 

спрямування визначається як творчою самодіяльністю, так і запитами та 

вимогами конкретно-історичного часу, що програмує самопотенціонування 

особи з відповідною розробкою суспільно прийнятних стратегій соціально-

економічної діяльності. Останнє окреслює актуальний, в межах завдань 

адаптації,нарис етапів професійного розвитку,коли мораль, право та плинні 

соціальні складові  поля можливостей обрання напрямку соціалізації особи 

(соціальна ситуація професійного розвитку) є основою її детермінації.   

Безпека та свобода є одними з головних суб’єктивно прийнятних 

чинників обрання спрямування професійної активності. Загалом, як 

показують психологічні дослідження, і на це слід звернути спеціальну увагу, 
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вибір професії -  це самоствердження і водночас розрахунок на відсутність 

загроз для «образу – Я». Особистісно-емоційний аспект оцінки труда 

включає розуміння його сутності, уявлення про психологічно комфортний 

клімат виконання професійних завдань, визначення меж власних соціальних 

потенцій та «зони найближчого розвитку», що, в свою чергу,є показником 

рівня адаптованості до колективної форми виконання професійних 

обов’язків. 

Вивчаючи психологію щастя, М. Аргайл, на основі узагальнень 

самооцінки респондентами внутрішньої задоволеності працею, визначив 

наступні домінуючи її критерії: незалежність у виконанні завдання, його 

значимість та наявність зворотного зв’язку [5, с. 68-69]. При цьому, одним з 

головних чинників професійного щастя виступає внутрішня вмотивованість 

праці. Внутрішньо вмотивована професійна діяльність – це процес який 

приносить людині задоволення, адже відбувається «за ради самого себе». [5, 

с. 68].  

Контекст процесу задоволення працею є гармонійним поєднанням  

таких форм реалізації соціального буття людини: 

 по-перше, - усвідомленість включення у соціальний контекст 

природного існування; 

по-друге, - приналежність до культури;  

по-третє, – опанування (привласнення) її  результатів.  

Гармонійне «Я – професійне», як вагомий фактор підтримання у 

злагоді «Я – особистого» та «Я – соціального» внутрішнього світу 

особистості, передбачає узгодження наступних важливих чинників 

становлення суб’єкту інституціолізованої праці: 

- реконструкція теоретичного досвіду у практичній діяльності, 

ефективне застосування навичок, отриманих в ході професійного навчання на 

практиці; 
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- відтворення моральних корпоративних норм в ході професійного 

спілкування, отримання суспільно-значущого результату праці та 

встановлення плідних відносин з членами професійного цеху.   

Наведений підхід передбачає формування бажаної ідентичності в 

контексті: 

а) професійно належного;  

б) професійно виправданого;  

в) професійної групової приналежності;  

г) здатності до критичного сприймання професійно-значущої 

інформації;  

д) різновалентної оцінки ситуації професійного конфлікту. 

G. Millerson визначаючи ознаки професіоналізму, поряд з іншим, 

додає такі його складові, як наявність особливої компетентності, 

гарантованої складеними екзаменами із засвоєнням визначеного кодексу 

професійної поведінки [6, с. 248].  

Останнє, не зважаючи на «сухість»критеріїв,цілком відповідає 

сьогоденним реаліям організації освіти в Україні. Проте, слід відмітити, що 

формалізація входження в певну професійну касту ще не є запорукою 

здатності особи «внутрішньо сприймати, усвідомлювати і оцінювати 

труднощі та протиріччя різних сторін професійної праці, самостійно і 

конструктивно вирішувати їх у відповідності зі своїми ціннісними 

орієнтаціями, розглядаючи будь-яку складність стимулом подальшого 

розвитку, як подолання власних обмежень»  [4, с.11]. 

Загалом, стосовно розуміння професійних ознак фахівця, можна 

визначити наступні підсистеми суспільного змісту професіоналізації 

діяльності:академічну, операційну, моральну та комунікативну її складові.  

Не ставлячи  завдань концептуальної дискусії щодо професіоналізму 

як соціальної ознаки особистості, все ж таки дозволимо собі виділити 

наступні напрямки психологічних пошуків у цій сфері: психопедагогічні, 

приматом яких є психологічні технології освіти; особистісно-орієнтовані 
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методи; когнітивний підхід; акмеологічнічно орієнтовані методики; нарешті, 

пошуки у царині гуманістичної психології, яка, відповідно обраного 

предмету дослідження, розкриває готовність людини до самоактуалізації 

вибору пізнання оточуючого світу та внутрішнього психологічного змісту 

своєї життєдіяльності.  

Академічна складова процесу входження у професію, передусім, 

визначає концептуальний зміст та базові вимоги майбутньої трудової 

діяльності, опис і пояснення яких створює необхідне підґрунтя для 

інтеріоризації усіх інших складових особистісної та соціальної ідентифікації 

людини. (В межах аналізу рефлексивних технологій актуалізації позиції 

професіонала що розвивається, С. А. Мінюрова, окрім готовності до вибору 

професії, визначила наступні психологічні етапи професіогенезу:  

представленість свідомості різнобарвних життєвих відносин 

професіоналізації, заснованих на різних мотивах; встановлення 

взаємозв’язків між життєвими відносинами професіоналізації; визначення 

перспектив професіоналізації в конкретних умовах життєдіяльності на основі 

осмислення мотивів, цінностей  [7, с. 28]). 

Фактично мова йде про усвідомлення культурних вимог, що пов’язані 

з місцем і роллю професіонала у загальній структурі соціально-психологічної 

та виробничої організації суспільства.  

У сучасному розумінні, поняттям культури охоплюється 

надбіологічні, отриманні в ході розвитку цивілізації, принципи нормативної 

організації життя людського співтовариства, які покликані узгодити 

особистісні прояви людини та її поведінку із структурою і вимогами 

суспільства.  

«Культивування цивілізованості», як шлях ідентифікації людини у 

якості Homosapiens, сьогодні вже не тільки завдання індивідуального 

самовдосконалення, а й соціального управління де «Я створюю свій світ» 

нерідко входить у супереч із «Світ вибирають за мене». Зокрема, це 

стосується неспівпадіння вибору та соціальної обираності,коли поряд з 
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вадами становлення особистої професійної зрілості (невідповідність 

природного стилю мислення, інтелектуально-творчих якостей запитам 

професійної соціалізації тощо), межи соціальних можливостей визначаються 

й жорсткими позиційними вимогами до включення у професійне середовище.  

У другій половині ХХ сторіччя набув розповсюдження термін 

«креденциалізм», який позначив феномен встановлення штучних перепон на 

шляху доступу до професії за рахунок висування особливих вимог, мало 

пов’язаних з реальними потребами професійної освіти.  

Передусім йдеться про отриманий американською та 

західноєвропейською спільнотою негативний досвід застосування  норм 

субкультурного регулятора організації професійного співтовариства, а також 

інституціолізованого контролю за ринком праці, метою якого, зокрема, є 

збереження привілею належності до вшанованою суспільством і державою 

професійної страти за рахунок обмеження шансів у членстві.  

Однак практика спирання на формальні показники освіти почала 

призводити до втрати її «серця», адже інтелект - це не тільки «Я - знаю» або 

«Я – приналежний», але і «Я -  можу знати», тобто загальний розумовий 

потенціал людини, який обумовлює здатність вчитися, і це навряд чи можна 

формально оцінити. 

«Я - знаю» та «Я - вмію робити висновки, здатний до абстракції, я той 

що утворює поняття» – це дещо різне, особливо в контексті реалізації 

принципів розвивальної освіти – актуалізації творчого потенціалу людини. 

Сказане яскраво ілюструється реаліями сучасної практики підготовки 

фахівців-правознавців, коли операційна її складова фактично отримала 

примат над усіма іншими. У сфері якісного забезпечення професійної 

юридичної освіти ми знов стикаємося із відомою, майже традиційною вадою 

– прагненням підвести всіх під загальний знаменник без урахування 

неповторності практично-наукового та діяльнісного досвіду, як провідника 

знань, організатора навчання – викладача, так і індивідуальності особи 

здобувача спеціальних знань – студента.  



 24 

Відповідно уніфікований кон’юнктурний підхід до професіоналізму та 

успіху в організації та реалізації навчання створює іноді непоборні 

перешкоди на шляху саморозвитку та особистісної самореалізації всіх 

суб’єктів, задіяних у навчальному процесі.  

Інтелект майбутнього професіонала – це психічна здатність до 

нестереотипного пошуку та реалізації відповідних змісту форм мислення та 

доцільних методів діяльності на випередження. Виходячи з реалій 

сьогодення, питання «На чому ґрунтується якісна професійна освіта?» 

набуває екзистенціального значення щодо визначення вектору еволюції 

українського суспільства та формування особистості, здатної творчо 

опановувати знання, продуктивно володіти вміннями та навичками, 

правилами та вимогами, необхідними для гармонійної інтеграції «Я» у 

соціально-психологічну тканину суспільного буття.  

Без всяких сумнівів, - зазначає О. С. Мамешина, - якщо ВУЗ надає 

тверді знання у галузі науки і культури (офіційно визнані такими на рівні 

управління освітньою галуззю – авт.), якщо має добру матеріальну базу, то 

для багатьох людей це є вагомим підґрунтям для того, щоб вважати, що у 

такій установі надається добра освіта (хоча цього зовсім недостатньо).  

Якщо ж у іншому навчальному закладі приділяється особлива увага 

морально-етичним аспектам формування особистості, то і цього недостатньо 

для того, щоб казати про якісну освіту. Лише поєднання (і тут слід 

прислухатися усім, хто бере на себе відповідальність формувати обличчя 

вищої школи України ХХІ сторіччя) пізнавальної та аксіологічної (тобто 

ціннісної) освіти, відображене і конкретизоване в освітньому проекті, 

дозволяє казати про якісну освітню послугу [8, с. 17]. 

В контексті даного дослідження вибір стосується визначення 

можливостей актуалізації особистісних потенцій на шляху до: 

- формування професійних ознак особистості; 

- особистості як професійно соціалізованого індивіда (активного суб’єкта 

перетворення світу через суспільно-корисну працю). 
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Завдання сучасної освіти полягає, насамперед, у створенні 

сприятливих умов для самовизначення, самобудування та 

самопотенціювання особи. Нас вибирають у якості самоактуалізованої особи. 

Ми обираємо (принаймні прагнемо до здійснення такого вибору) шлях 

самоактуалізації, без якого здійснення життєвих намірів примарно, так само, 

як примарною без самодостатнього професіонала є й перспектива 

суспільного прогресу.  

Операційна, моральна та комунікативна складові професійної освіти, з 

одного боку, алгоритмічно визначені досвідом ефективності провадження та 

оцінки пізнавальних, миследіяльнісних та «політичних» закономірностей 

розгортання процесів у певній галузі суспільної практики, з іншого, складові 

професіогенезу потребують спеціального підходу, бо людина у морально-

етичному сенсі є унікальним продуктом еволюції, потребуючи 

індивідуальної уваги та шани. 

Як одна з соціокультурних умов та локомотивів само актуалізації 

особистості, педагогіка вищої школи повинна, в першу чергу, опікуватися 

культурою професійного Я - самотворення. Мова йде, насамперед, про 

надання можливості людині реалізувати себе як компетентного 

професіонала, здатного творчо реалізовувати соціальні запити (вже не одно 

десятиріччя у вітчизняній монографічній літературі посилаються на 

декларації ЮНЕСКО щодо ствердження цінностей розвитку особистості у  

при розв’язанні завдань, що вимагають інноваційності, яка стає ознакою 

мислення, а не змістом освіти [9, с. 311-312]). В цьому контексті важливо 

усвідомити, що предмет професійної діяльності – це не річ і не процес, а 

зафіксований у індивідуальній та суспільній свідомості спосіб  

самоствердження особистості, категоріально визначений як «Бути» (у 

суспільному просторі) та «Мати» у сенсі опанування культурою (культура 

важливіша за предметні знання, це самостійний вибір бажаного та належного 

у сприйнятті змісту соціальної інформації; формування нового в собі та 

творче перевтілення оточуючого всесвіту).  
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Професійна культура – феномен, породжений незавершеністю 

визначення змісту соціального буття та пошуку нових ідентичностей. Це 

символічний світ, у якому відбувається «примирення» між бажаним та 

належним, між різними ідеологіями та соціальними прагненнями, між «Я-

професійним», «Я – реальним», «Я – ідеальним» та навіть «Я –

екзистенціальним». Професійна культура обмежує й, у той же час, створює 

умови для реалізації свободи вибору. Гарантією такої свободи виступає 

освіченість як результат наукового пізнання організації природи та соціуму, 

та сенс, що збагачує «власним поглядом» зміст усталених визначень меж 

утилітарного професіоналізму. 

Диференціація фахової підготовки, відповідно отриманої 

компетентності спеціаліста, у сучасному світі визначається базовими 

(повертаючись до академічних) та суто спеціальними (операційними) 

професійними знаннями, вміннями та навичками.  

Професійна освіта повинна забезпечити цілісність процесів навчання 

(засвоєння професійних знань, вмінь, навичок), виховання (соціалізація 

особи), просвітництва (прилучення до культури) [10, с.17]. Ще у 1996 році 

ключовими компетенціями спеціальної освіти Європейського співтовариства 

були визначені позапредметні компетенції вищої школи, серед яких, в 

контексті забезпечення самовдосконалення, як вимог ринку праці, були 

зазначені політичні, міжкультурні, інформаційні, психологічні та ін. (всього 

понад 30) критерії. Щодо критерію освіченості, то сьогодні він є 

домінантним у  світовому моніторингу успішності професійної освіти.  

Виступаючи у якості ознаки соціального престижу, освіченість, як 

показник рівня інтелектуалізації процесу професійної адаптації, найбільш 

виразно проявляє себе у гуманітарному циклі. Однак, тенденції, зокрема, 

організації  отримання спеціальності «Правознавство», особливо її 

комерційна складова, вказують на загрозливе становище, коли морально-

психологічні та світоглядні компетенції, умовно кажучи, «каструються» 

задля вимог забезпечення та відпрацювання процесуальних знань. 
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Все частіше можна зіштовхнутися з феноменом, який Х. Ортега-і-

Гассет визначив, як «учений неук», тобто, іншими словами – амбіційна 

людина, яка отримала диплом про вищу освіту, але не розуміється на 

більшості питань, що виходять за конкретні межи його спеціальності: на 

соціально-економічних, політичних та інших суспільних процесах.  

Останнє є дуже небезпечним, адже юридична діяльність, створюючи та 

відтворюючи нормативно-правову реальність соціального життя, прямо 

пов’язана з долями багатьох людей і спрямуванням вектора державного 

розвитку взагалі. Тому, перед професійною школою постає глобальне 

питання організації навчального процесу таким чином, щоб сформувати у 

майбутнього спеціаліста цілісне уявлення про всесвіт, у якому розгортається 

його діяльність, здатності вирішувати комплексні завдання на ґрунті 

розуміння природи людини та її поведінки, спираючись на імперативні 

людські цінності.  

Професійна освіта, зокрема юридична,  передбачає глибоке оволодіння 

сукупністю наукових поглядів стосовно організації держави, державного 

управління та соціального проектування, ролі в цьому процесі права, впливу 

професійної діяльності на масову свідомість. Але утилітарний підхід до 

отримання освіти домінує та поширюється. За нашим моніторингом щодо 

якості надання юридичних освітніх послуг, на не достаток включення у 

практичну юридичну діяльність наголошують близько чверті студентів, 

проте лише один цікавиться культурологією і аж «ТРИ» - філософією.  Немає 

і відповідної вмотивованості щодо  реалізації соціальної значущості професії. 

Ніхто не має на меті «вдосконалити Всесвіт», однак  на думку понад чверті 

респондентів, знання законів допоможе у майбутньому житті з метою  

«Захистити власні права». (Наші подальші дослідження показали, що 

домінуванню прагматичної складової спеціалізації за напрямком 

«Правознавство»  сприяє міф про надприбутки та високий соціальний  статус 

юриста, що стає визначальним у мотивації професійного вибору.) 
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Нажаль результати інших досліджень також свідчать, що більшість 

молоді недостатньо обізнана щодо професійної підготовки, яку потребує та 

чи інша соціальна діяльність, а освіта, як цінність, сприймається у якості 

необхідного елементу задля того, щоб згодом суб’єкт міг вирішувати свої 

життєві завдання, що самі по собі аж ніяк не пов’язані з самою освітою [11,с. 

202-203].  

Загалом, баланс між «картографією» спеціальності і розвиваючою 

стороною професійного навчання, порушуючись, призводить до втрати 

вільного професійного вибору, коли гармонія між «Ми обираємо.., нас 

вибирають» втрачається.  

У такий стан ми отримуємо лише невеликий прошарок осіб які 

(використовуючи класифікацію В. О. Татенка [12, с. 23]) хочуть і можуть 

працювати за отриманою професією, та великий – другий прошарок тих, хто 

хоче, але не може внаслідок особистісних причин; третій - можуть, але не 

хочуть за відсутністю внутрішньої мотивації, і четвертий – не хочуть і не 

можуть, але, як це не дивно, працюють іноді «за фахом» все життя у 

відповідності із бюрократичними законами (згадаємо закони бюрократії, 

сатирично розглянуті С. Паркінсоном). 

Зрозуміло, що остання група є формально адаптованою, але такою, що 

не змогла реалізувати прагнення до самоактуалізації як стратегії адаптації. 

Проте, останнє є первинною вимогою організації діяльності вищої школи:  

створення психолого-педагогічного підґрунтя для усвідомленого молодою 

людиною пошуку відповіді на питання «хто Я, і що Я можу».  

Як зазначав Л. С. Виготський, «освіта веде за собою розвиток». 

Змістовна організація сучасної освіти повинна передбачати «образ 

майбутнього професіонала», який, на думку С. Глазичева та О. Козлової, і це 

цілком справедливо, значно менш диференційований, у порівнянні зі 

звичним сьогоденням. Майбутнє вищої школи – у всебічному сприянні 

формування «поліпрофесіонала», здатного свідомо та відповідально обирати 

вектор розвитку у багатоальтернативному соціальному світі.  
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Досвід організаційної роботи у вищій школі підказує, що 

психологічний супровід підготовки майбутнього фахівця повинен 

починатися з перших днів навчання, коли:  

 а) постає завдання навчити  студента отримувати знання і самостійно 

оперувати навчальною інформацією (тобто оволодіти навичками учбової 

діяльності); 

б) створюються умови, щоб студент отримав можливість 

самовизначитися і позиціонувати себе як майбутнього спеціаліста, бо без «Я» 

в професії немає професіонала!  

Несформоване вміння вчитися самостійно аналізувати сутність та 

альтернативи суспільних подій, особистісна невизначеність у їх вирі,часто 

виводить розвиток людини на траєкторію «неспівпадіння вибору», негативні 

наслідки якої для особистої самореалізації професіонала в контексті 

актуальних завдань розбудови правової держави, забезпечення природних 

благ, законних інтересів та прав особи, а також формування на цій основі її 

правосвідомості, можуть бути компенсовані поверненням до принципів 

гуманітаризації освіти, принаймні юридичної, а саме корегування її у бік 

посилення психологічного супроводу професійного розвитку особистості та 

вдосконалення за рахунок включення психологічних технологій у 

професіональну підготовку, адже втрата класичної гуманітарної освіти на 

користь спеціальної призводить до втрати її «души».  

  Таким чином, класична освіта є необхідною запорукою соціального 

зростання як суспільства в цілому, так і окремої особистості. Місце 

психології в цьому просторі передбачає такі елементи, як набуття 

майбутніми фахівцями вмінь дослідницької, прогностичної, та, на вимогу 

обставин або професійних запитів, психодіагностичної та навіть 

психокорекційної діяльності (наприклад ,в умовах професійного спілкування 

з девіантною, суспільно-небезпечною особою юриста). 

У професіограмі юриста (своєрідний паспорт спеціальності) 

зазначається: галузь базових знань - суспільні науки, міжособистісна 
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взаємодія  - часто по типу «поряд», домінуючий інтерес – підприємницький, 

додатковий інтерес – соціальний [13, с. 441]. У такий стан юрист не може 

бути психологічно неосвіченим, адже професія правознавця вимагає: 

по-перше, поряд з іншим,визначати психологічний зміст правового 

конфлікту, соціально-психологічну реальність, у якій опинилися її сторони, 

що, наприклад, дуже важливо у цивільному судочинстві;  

по-друге, розуміти соціально-психологічну складову «правил гри» всіх 

сторін правового конфлікту;  

по-третє, усвідомлювати індивідуальну психологію особистості, на 

задоволення соціальних та економічних потреб якої спрямована професійна 

діяльність;  

по-четверте, володіти психотехнікою організації ділової взаємодії; 

по-п’яте, мати навички організації роботи з персоналом юридичної 

установи; 

по-шосте, знати психологічний зміст процесуальних дій та вміти 

аналізувати результати судово-психологічної експертизи; 

по-сьоме, мати ґрунтовні знання соціально-психологічної сутності 

судового впровадження та особливостей судочинства, яке здійснюється 

судом присяжних.  

Без оволодіння вище наведеними знаннями, вміннями та навичками 

успішний правознавець навряд чи відбудеться. 

Проте занепокоєння викликає той факт, що психологія як компонент 

професійної підготовки явно недооцінюється керівництвом багатьох ВНЗ. 

Нерозуміння значущості психології як складової організації освітнього 

простору (ми повністю підтримуємо позицію Ю. М. Швалба, оприлюднену та 

підтриману учасниками засідання Всеукраїнського круглого столу «Освітній 

простір особистості» (2008 р), який серед іншого зазначив, що вся існуюча 

(вважай світова) тенденція каже про те, що психологія є одним з 

обов’язкових загальноосвітніх предметів, без яких взагалі неможливий 

повноцінний культурний розвиток сучасної людини [14, с. 314]), недооцінка 



 31 

психологічних знань призводить не тільки до дегуманітаризації (відмови від 

академічності) сучасної вищої освіти, а й втрати конкурентоздатності на 

ринку праці суб’єкта майбутньої професійної діяльності, зокрема, за рахунок 

відсутності достатніх для успішної соціальної адаптації знань про 

психологію окремих аспектів  власної професійної діяльності.  

Так, при розробці освітньо-професійних програм підготовки юриста 

робиться спроба відмовитися від юридичної психології, як професійно-

орієнтованої дисципліни; спостерігається обмеження особистої співпраці 

викладача та студента зменшенням академічних годин на аудиторну роботу, 

поширенням практики дистанційного навчання тощо. Не ставлячи 

спеціальним завданням аналіз та критику питань впровадження новел 

організації роботи ВНЗ (зрозуміло, вони мають діалектичний характер) 

зазначимо, що саме у навчальній дискусії «віч-на-віч» створюються умови 

для оволодіння вміннями фахового мислення. Втрата цієї можливості 

дорівнюється втраті можливостей вдосконалення професійних здібностей і 

отримання спеціальних, у тому числі, психологічних знань щодо окремих 

соціальних (правових) явищ та проблемно-орієнтованої соціальної взаємодії. 

Навички професійної комунікації неможливо отримати у «якісному» 

стані без професійного спілкування. Кожен з викладачів не є, і не повинен 

бути, провідником «готового знання». Саме у досвіді професійної дискусії  

народжується справжній фахівець. Досвід – це те, що втілюється у зовнішніх 

діях і збагачується за їхній рахунок, відмічав американський філософ Ч. Пірс 

[15], тобто фактично досвід спілкування з викладачем виступає засобом 

преадаптації майбутнього спеціаліста. 

Утилітарному споживанню знань протистоїть критичного мислення, 

формування особи, здатної орієнтуватися в умовах, що змінюються, та 

свідомо адаптуватись до них, що, у свою чергу, базується на обміні та 

практичному втіленні знань. 

Вільно використовуючи структуру досвіду Дж. Дьюї, навчально-

професійний досвід, отриманий у ВНЗ, можна розглянути як, перший етап - 
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пошук відповідей на питання: «Що?» «Як?» та другий - відповідь на 

запитання: «Навіщо?» 

Усвідомлення досвіду та його результатів, як вважав Дж. Дьюї, має 

здійснюватись насамперед у категоріях удачі чи невдачі, досягнення цілей чи 

поразки [16], рефлексивне відпрацювання яких на початку професійного 

становлення відбувається саме у навчальній аудиторії.  

Рефлексивний досвід – це підґрунтя професійної самоактуалізації. 

Самоактуалізація людини, як зазначав К. Роджерс, це – рух у напрямку 

повного пізнання себе і власного внутрішнього досвіду. Реалізуючи єдність 

емоційної і рефлексивної компоненти внутрішнього досвіду, актуалізована 

людина стає вільною у визначенні власної життєвої траєкторії [17], умови 

для цього і повинна забезпечити освіта. 

Психологічний супровід рефлексії професійного досвіду,отриманого в 

ході набуття вмінь та навичок юридичної діяльності,повинен стати 

невід’ємним атрибутом юридичної освіти, адже досвід має поведінкову 

природу, завдяки якій людина може звітувати перед собою про власні 

можливості, правила організації власних дій і ставлень, цінності й ієрархію 

уявлень, потреб і бажань [18].  

Спираючись на концептуальну модель професійного розвитку 

запропоновану Н. І. Пов'якель [19], в процесі навчальної діяльності, 

інтерпретуючи стадії набуття професійного досвіду, можна визначити:  

1) рефлексію та реалізацію накопичених знань, професійно-

особистісне самовизначення можливостей з відповідним прогнозуванням 

продуктивності майбутньої професійної діяльності; 

2) психологічну адаптацію до вимог і обмежень професійної 

діяльності; 

3) гармонізацію ресурсних складових професіонального розвитку 

задля актуалізації особистісних потенцій як спеціаліста.  

Щодо інституціональної якісної освіти за спеціальністю 

«Правознавство», психологічного забезпечення трудової соціалізації 
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майбутнього фахівця у вищій школі взагалі, за результатами проведених 

нами теоретичних досліджень та практичних напрацювань, можна визначити:   

1. формування  уявлень про соціальні завдання професійної групи,  

належати до якої прагне студент, отримавши фахову освіту; 

2. сприяння інтеріоризації морально-етичних норм професійної 

діяльності; 

3. допомогу у засвоєнні алгоритму виконання професійних функцій; 

4. сприяння набуттю первинного колективного та індивідуального 

досвіду виконання професійно орієнтованих вправ в межах постановки 

проблемних учбових завдань теоретичного та практичного характеру, 

раціоналізації й інтерпретації отриманого досвіду; 

5. психологічний супровід оволодіння репертуаром професійних знань та 

навичок, необхідних для подальшої адаптації у виробничому середовищі за 

межами ВНЗ. 

Психологічний контроль за процесом становлення майбутнього 

фахівця, зокрема правознавця, у період навчання передбачає індивідуальний, 

груповий та загальний рівні, які взаємопов’язані, проте такі, що 

відрізняються передусім за технологією та специфікою завдань.  

На загальному рівні мова йде про моніторинг та психологічне 

забезпечення психологічного здоров’я учасників педагогічного процесу, а 

також сприяння організації навчання у формі творчого діалогу як головного 

компоненту формування інтелектуальної системи «викладач - студент». 

Підвищення рівня самостійності при вирішенні учбових завдань, що є 

сучасною політикою освіти, повинне, насамперед, передбачати формування 

досвіду досягнення спільної мети навчальної діяльності між викладачем та 

студентом. 

Будь-яка система, що розвивається, – внутрішньо суперечлива. 

Відповідно інтелектуальний взаємозв’язок між викладачем та студентом теж 

має суперечливий характер. Тому традиційні та інноваційні форми 

організації навчання мають своїм завданням активізацію пошуку у вирішенні 
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проблемних питань, розвитку внутрішнього діалогу студента та формування 

здатності  до самостійного вибору на основі усвідомлення можливих 

суперечливих рішень як необхідної умови розвитку творчого мислення.  

Психологічний супровід на цьому рівні не обмежується управлінням 

навчального процесу, а й спрямований на забезпечення ефективної 

організації студентом «внутрішнього управління» учбовою діяльністю.  

Крім того, завданням загального рівня є також надання обґрунтованих 

рекомендацій щодо включення у навчальні плани дисциплін, які б сприяли 

підвищенню психологічної культури студентства відповідно актуальним 

запитам суспільної практики та завданням підвищення професійної 

компетентності. 

На груповому рівні – це впровадження розвиваючих та корекційних 

психологічних тренінгів, методу психодрами, а також психологічних 

семінарів, круглих столів та дискусійних клубів, спрямованих на формування 

професійно важливих психологічних вмінь та навичок професійної 

діяльності, профілактику девіантної поведінки. 

Як інтеграцію традиційних та інноваційних освітніх форм і технологій  

чимало науковців у галузі психології освіти (Ю. М. Швалб,  Л. І. Мороз, В. О. 

Лефтеров, А. В. Кунцевська та ін.)  розглядають впровадження у традиційну 

освіту такої форми, як навчальний тренінг. Навчальний тренінг, під 

керівництвом підготовленого викладача, покликаний активізувати учбово-

професійну діяльність студентів, включити їх у процес здобуття 

особистісних знань та формувати вміння самостійно поповнювати свій запас 

знань протягом життя.  

Зокрема, Ю. М. Швалб, на основі ґрунтовного аналізу розвитку і 

становлення професійної освіти, робить висновок про те, що тренінгові 

технології повинні стати одним із провідних засобів професійного навчання 

завдяки спрямованості на формування особистісної та професійної 

компетенції [20]. 
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Л. І. Мороз розглядає навчальний тренінг як цілісну систему вправ, 

котрі «забезпечують досягнення передбачуваних необхідних змін 

особистості та поведінки учасників тренінгу» [21, с. 4], наголошує, що 

«цінність тренінгових занять полягає насамперед у можливості подолати 

обмеження, які властиві традиційним методам навчання професійній 

діяльності». До таких обмежень, зокрема, відноситься відмінність між 

предметом навчальної діяльності, що являє собою абстракції різного ступеню 

узагальнення, і реальним предметом професійної діяльності [21, с. 64]. 

Форма навчального тренінгу дозволяє організувати особливий 

специфічний освітній простір, у якому студенти (підкреслимо: група 

студентів) усвідомлюють некомпетентність щодо вирішення окремої ситуації 

чи певного класу задач, визначаються з власними обмеженнями у наявних 

знаннях чи компетенції у співпраці з викладачем (викладачами), 

психологами. Емоційне переживання обмежень спонукає студентів до 

колективного пошуку ефективних способів дій. Саме через спроби і помилки 

відбувається пошук альтернативних варіантів вирішення навчально-

професійної ситуації. Ефективні рішення, котрі дають бажані результати, 

усвідомлюються шляхом ретроспективної рефлексії та алгоритмізуються. Це 

дозволяє студентам у подальших аналогічних ситуаціях швидко адаптуватись 

до нових,  поставлених завдань. Проекція навчальної ситуації та власних дій 

у певну реальність допомагає студенту усвідомити власну компетентність, а 

при повторах певних способів дій в інших аналогічних умовах – набути 

неусвідомленої компетентності, що дозволяє у подальшій професійній 

діяльності швидко адаптуватись до ситуації (проблемної чи взагалі 

невизначеної) та вирішити поставлені завдання завдяки сформованому 

репертуару способів дій. 

Процес колективної миследіяльності у навчальному тренінгу дозволяє 

включити у навчальну діяльність всіх (без винятку) студентів, спрямувати 

їхні зусилля у конструктивне русло, що, безумовно, детермінує їх подальший 
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розвиток, їхню якісну зміну, як суб’єктів пізнання, підвищення мотивації до 

навчання й пізнання нового.  

Навчальний тренінг, створюючи ігрову реальність, знімає бар’єри на 

шляху креативності мислення, страх помилки (адже ситуація несправжня) і 

дозволяє вирішувати цілком реальні проблеми, пов’язані з майбутньою 

професійною діяльністю. Ігрова реальність дозволяє апробувати певні 

способи дій неодноразово, відкидаючи хибні й відбираючи конструктивні. 

Знайдені способи дій закріплюються у пам’яті на тривалий час, оскільки 

знання, отримані у діяльності, запам’ятовуються на 90%. 

Абстрагування від конкретної ситуації та усвідомлення законів та 

закономірностей вирішення професійних завдань дозволяють студентам 

класифікувати їх за класами, відбираючи ті способи дій, завдяки яким 

ефективно  та  вільно можна оперувати отриманими знаннями, формулювати 

власні учбові задачі, стаючи дійсними активними суб’єктами учбово-

професійної діяльності. 

Загалом, слід відмітити, що використання тренінгу як форми 

навчальної роботи стимулює креативність студентів, розвиває дивергентне 

мислення і у подальшому сприяє створенню власної концепції побудови 

траєкторії освіти впродовж життя (власного вибору). Саме навчальний 

тренінг є тією технологією, котра дозволяє реалізувати у навчальному 

процесі вищої школи суб’єкт-суб’єктну взаємодію, організувати процес 

отримання студентами особистісних знань та компетенцій, формувати 

майбутніх фахівців на сучасному рівні вимог ринку праці (тих, кого 

обирають).  

В цілому ж концептуальні засади використання групових тренінгових 

технологій в учбово-професійній діяльності можна представити наступним 

чином: 

- гармонійне поєднання тренінгових технологій з іншими, у тому числі 

традиційними (академічними) технологіями навчання; 
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- практична спрямованість тренінгових програм на успішну професійну 

соціалізацію; 

- творча самореалізація в системі навчальних відносин «викладач-

студент»; 

- розгортання у тренінгу психологічної структури учбово-професійної 

діяльності; 

- розвиток вищих психічних та психологічних функцій суб’єкта 

учбово-професійної діяльності; 

- становлення професійної компетентності майбутнього фахівця; 

- запуск рефлексивних процесів особистості, спрямованих на її 

самоактуалізацію. 

Оволодінню професійними знаннями та навичками, необхідними для 

подальшої адаптації у виробничому середовищі за межами ВНЗ, також 

сприяє впровадження в освітній простір організаційно-діяльнісних ігор, у 

межах яких розгортається процес колективного мислення з метою 

самостійного знаходження способів вирішення професійних задач, які 

можуть бути реалізовані у соціальній практиці. У процесі організаційно-

діяльнісної гри студенти, зокрема студенти-правознавці, включаються у 

проектування оптимального професійного простору для вирішення завдань 

правотворчої, правозахисної та правозастосовної діяльності; залучаються до 

проектування вирішення проблем з того чи іншого виду юридичної 

діяльності; включаються у співробітництво з «зовнішніми» соціально-

економічними інституціями міського, регіонального та державного рівнів 

задля вирішення складних міжпрофесійних та міжкультурних проблем. 

Включення студентів у процес соціального проектування в ході 

організаційно-діяльнісної гри дозволяє їм накопичувати професійний досвід 

та створює  інноваційний ресурс розвитку за рахунок отримання досвіду 

колективної миследіяльності та рефлексії.   

На індивідуальному рівні психологічний супровід професійної 

соціалізації полягає у діагностиці та корекції відхилень в особистісному 
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розвитку та психологічному стані, наданні допомоги у кризові періоди 

особистого життя шляхом психологічного консультування та 

психотерапевтичного впливу, а також психологічної підтримки у ході 

отримання індивідуального професійного (практичного) досвіду.  

Отже, набуття первинного колективного (групового) та 

індивідуального професійного досвіду, як елементу професійної соціалізації 

у ході отримання інституціональної освіти, будучи важливим завданням 

підготовки фахового юриста, вимагає спеціальної психолого-педагогічної 

організації навчального процесу, який би задовольняв професійні інтереси 

особи, формував мотивацію на досягнення успіху у майбутній професійній 

діяльності та розвивав особистість професіонала. Такий підхід до учбово-

професійної діяльності потребує створення нових, але тих що наслідують 

принципи класичної освіти, освітніх інституцій, технологій, методик, метою 

яких є формування компетентності, соціальної мобільності, готовності до 

інновацій, оскільки тільки через освіту можливо сформувати особистість 

творчого професіонала.  

Розробка сучасної концепції вищої освіти, метою якої є формування 

компетентності майбутнього фахівця, його динамізму, здатності до зміни і 

розвитку, вирішення і постановки нових завдань, набуття ним професійного 

досвіду є одним з ключових аспектів психології професійної освіти.  

В основу такої концепції повинен бути покладений принцип розвитку, 

цілепокладання, створення умов для професійної соціалізації та особистісної 

конкурентної здатності, позитивного образу Я та прагнення до подальшої 

самоактуалізації.    

Звичайно, в межах однієї статті не можна охопити усі питання 

(спеціальні, технічні) психологічного забезпечення та організації вищої 

освіти, її спеціальних питань, зокрема, питань підготовки фахівців з 

правоохоронної діяльності тощо. Однак, узагальнюючи вище викладене, 

відзначимо: метою вищої освіти є формування ставлення людини до себе як 

до суб’єкта власних знань, умінь, навичок, досвіду, що породжує її 
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ініціативність і самостійність у їх засвоєнні, набутті та визначенні шляху 

особистісного розвитку. Реалізація наведених вище теоретичних підходів, 

практичних напрацювань та сформульованих авторами принципів 

психологічного забезпечення професіогенезу на його ранніх стадіях 

(професіогенез людини - явище перманентне й обмежене лише внутрішніми 

настановами особистості щодо реалізації професійних домагань) 

засновується, по-перше, на приматі гуманітарної складової фахової 

підготовки, адже фахівець – суб’єкт суспільної взаємодії; по-друге, на 

визначенні психологічного супроводу вищої освіти в якості стрижня її 

організації; по-третє, на розумінні визначальної ролі інституціональної вищої 

освіти як стартового майданчика, який значною мірою обумовлює місце 

особи в полі можливостей між «Ми вибираємо, нас вибирають» у 

майбутньому професійному та загалом соціальному житті.  

Треба окремо підкреслити, що в основі розуміння змісту поняття 

«Професія» повинні знаходитися не її операційні ознаки, бо професія – це, в 

першу чергу, певний соціальний простір, в якому особа реалізує свої 

внутрішні потенції та самовдосконалюється. А тому психологічний супровід 

цього процесу є вкрай важливим, оскільки саме у період отримання 

професійної освіти формується соціальне обличчя людини. Особливо це 

стосується суспільно орієнтованих професій, зокрема правознавців, 

психологічна підготовка та освіченість яких є однією з запорук ефективної 

професійної діяльності.  
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Теоретико-методологічний аналіз проблем соціально-психологічного 

забезпечення супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ 

 

Теоретико-методологічний аналіз проблем соціально-психологічного 

забезпечення супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ спробуємо 

провести у два етапи. На початку здійснимо аналіз проблеми соціально-

психологічного забезпечення професійної діяльності взагалі, а потім 

звернемося до особливостей соціально-психологічного супроводу у вищих 

навчальних закладах. 

До проблеми соціально-психологічного забезпечення професійної 

діяльності (СПЗПД) психологи звернулись ще на початку 20-го століття. Ідея 

психологічного забезпечення різних видів діяльності стосується робіт 

―психотехніків‖, що належить до початку 20 століття. Тоді термін 

―психотехніка‖ був введений у науковий обіг У. Штерном для позначення 

будь-якої практики впливу на людську психіку і управління нею 1. 

Пізніше у роботах Г. Мюстенберга вперше було поставлено завдання 

практичного використання знань психологічної науки про закономірності 

людської психіки, поведінку людей у соціумі, спілкування, індивідуальні і 

соціальні особливості представників різних соціальних груп у зв’язку з 

конкретною практичною діяльністю. У цьому зв’язку розроблялися способи 

психологічного впливу на людей з метою підвищення ефективності їх 
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соціального функціонування (спонукання, визнання, співчуття, уявлення, 

застереження, тілесні рухи, підбурювання, зараження, наслідування тощо) 

2. 

Особливо важливим можна вважати виділення Мюнстербергом форм 

впливу на людей: пряма й опосередкована форма. Прямий вплив націлений 

на безпосередні зміни в об’єкті впливу, а опосередкований – на здійснення 

таких змін соціального і природного середовища, що істотно змінюють 

особливості функціонування людської психіки. Вчений стверджує, що сама 

присутність інших людей при здійсненні людиною діяльності в тому чи 

іншому напрямку змінює її відбування. 

Проблема ―психотехніки‖ чи застосування практичної психології до 

розв’язання конкретних завдань діяльності з новою гостротою постала на 

рубежі 70-80-х рр. ХХ ст. Власне кажучи, у різних галузях психології 

одночасно загострилося розуміння необхідності всебічного і комплексного 

застосування її досягнень у людській діяльності. 

Особливо інтенсивно досліджуються питання соціально-

психологічного забезпечення спортивної, трудової і професійної діяльності, 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах (школах і вузах). 

Практична психологія, на думку, Н.В. Цзена, може бути успішно застосована 

з метою розвитку в спортсменів психічних функцій (відчуттів, сприйняття, 

уваги, пам’яті, волі тощо) відповідно до вимог конкретного виду спортивної 

діяльності, емоційного настрою окремого спортсмена і спортивної команди 

на повну реалізацію всіх наявних можливостей, оптимізації процесу 

спілкування і взаємодії спортсменів, зняття надмірної напруги й утоми тощо 

[2]. При цьому особливо корисним, на наш погляд, є те, що для розв’язання 

психодіагностичних і психокорекційних завдань Н.В. Цзен застосовує 

психологічний засіб – психотренінг. 

Наприкінці 80-х років з’являється ціла низка робіт, присвячених 

проблемі психологічного забезпечення спортивної діяльності. У них 

започаткована спроба формулювання визначення поняття і структури 
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психологічного забезпечення. Так, на думку В.К. Сафонова 1, головним 

питанням психологічного забезпечення управління тренувальним процесом є 

оперативна діагностика психічних станів спортсмена. К.Б. Стамбулова 

вважає, що базовий напрямок психологічного забезпечення спортивної 

діяльності визначається ―тривалою і кропіткою роботою з формування 

спортивно важливих властивостей‖ спортсмена 3. 

До питань соціально-психологічного забезпечення фізичної підготовки 

звертаються й інші автори. Наприклад, А.В. Григолава 1 досліджує 

методологічні аспекти системного підходу в соціально-психологічному 

забезпеченні підготовки висококваліфікованих спортсменів. 

Не менш інтенсивно аналізуються можливості соціально-

психологічного забезпечення професійної діяльності. Тон тут задають 

психологи санкт-петербурзької психологічної школи. Так, А.А. Крилов 2 

відзначає, що психологічне забезпечення діяльності становить собою 

взаємодію психологічної науки з практичною діяльністю, яка спрямована на 

підвищення ефективності та якості праці. Головне – найбільш повне й 

комплексне врахування людського фактора. 

А.І. Нафтульєв, Н.М. Лебедєва, В.С. Тимошук 1, досліджуючи 

питання соціально-психологічного забезпечення гнучких виробничих систем 

(ГВС), виявили відповідні для роботи в умовах ГВС психологічні 

(інтелектуальні, когнітивні, психодинамічні, вольові) особливості людини, 

врахування яких, на їх думку, дозволить істотно підвищити продуктивність 

праці. 

С.А. Ліпатов, досліджуючи проблему соціально-психологічного 

забезпечення організаційного розвитку, виділяє дві основні складові цієї 

діяльності: психологічний опис стану об’єкта і вплив на нього з метою зміни 

й оптимізації. На його думку, психологічне забезпечення вимагає системного 

підходу, організації діяльності психологів на різних рівнях: окремої 

особистості, первинного колективу, між групової взаємодії, всієї організації в 

цілому 3. 
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Цікавими в контексті завдань нашої статті е дослідження основних 

напрямів і шляхів оптимізації соціально-психологічного клімату в різних 

колективах, які проводив Р.А. Калениченко 9.  

До даного часу безпосередньо військовими психологами виконано 

багато робіт, в яких розв’язується широке коло спеціальних завдань, що 

складають зміст соціально-психологічного забезпечення: психологічної 

підготовки (П.А. Корчемний , В.В. Сисоєв, А.І. Федотов та ін.), 

психологічної підтримки військовослужбовців у бою (С.В. Захарик , А.Г. 

Караяні та ін.), психологічної реабілітації учасників бойових дій (Р.А. 

Абдурахманов , П.А. Корчемний , В.Е. Попов , В.А. Раздуєв , І.В. Соловйов 

та ін.) 1 . 

З розвитком України як самостійної держави, створенням Міністерства 

з надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

актуальність СПЗПД зросла, про що свідчить відповідний наказ Комітету 

охорони праці та Міністерства охорони здоров’я України щодо необхідності 

професійного добору для 16 груп спеціальностей. Наслідки Чорнобильської 

катастрофи суттєво вплинули на фізичне та психічне здоров’я населення 

України, що значно розширює коло осіб, які потребують комплексного 

психологічного забезпечення життєдіяльності. 

Проблема СПЗПД більш досліджена в МНС як реальна потреба 

ефективної та безпечної діяльності, пов’язаної з впливом комплексу умов 

професійної діяльності, що здебільшого, визначаються як екстремальні. 

Надзвичайно актуальною є ця проблема стосовно осіб юнацького віку, 

особистість яких ще перебуває на етапі активного, досить складного й 

суперечливого процесу визначення життєвих цінностей, формування 

переконань, самовдосконалення в духовній і фізичній сферах. Дослідження 

Королюк Н.И, І.М. Чижа, Є.Г. Жиляєва; В.М. Крайнюк, Д.А. Іванова свідчать 

про те, що 40 % осіб юнацького віку мають слабке психічне та фізичне 

здоров’я, близько 30 % – різні граничні психічні відхилення, які, безперечно, 

потребують психологічної допомоги як елемента СПЗПД [1].  
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Цікавим є те, що термін психологічне забезпечення професійної 

діяльності (ПЗПД) з’явився ще раніше, в 1980–1985 рр. у системі 

забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів (М.С. 

Корольчук, 1979, 1985, 1991, 1996; І.А. Сапов, О.С. Солодков, 1986, Ю.М. 

Бобров, М.С. Корольчук, 1987), де визначено зміст, принципи, завдання 

такого виду забезпечення. Далі свій внесок у ПЗПД зробили: 

П.П.Криворучко, 1998 - стосовно спеціалістів операторського профілю 

надводних кораблів; Г.С. Грибенюк, 1997 – щодо спеціалістів пожежної 

безпеки; В.М. Крайнюк, 1999 – щодо юнаків призовного віку; О.А. Блінов, 

1999 – щодо військовослужбовців аеромобільних військ під час парашутно-

десантної підготовки; В.В.Стасюк, 1999, 2005 – щодо воїнів під час бойових 

умов; Р.А. Калениченко, 2004 – щодо підрозділів охорони, В.І. Осьодло, 2001 

– щодо оптимізації функціонального стану операторів 1, 2, 3 . 

Застосування комплексного соціально-психологічного забезпечення 

показало, що у фахівців ЕГ на всіх етапах обстеження рівень працездатності 

та психічних функцій був суттєво вищим, ніж у КГ (на 15–20% при Р < 0,05) 

1, 2, 3. 

Доведено, що комплексне соціально-психологічне забезпечення 

створює сприятливі умови для зниження нервово-психічної нестійкості, 

ситуативної та особистісної тривожності, суб’єктивного стану, сприяє 

адекватній та прискореній адаптації до умов професійної діяльності, 

подоланню вираженої втоми та перевтоми фахівців під час робочих циклів. 

Соціально-психологічне забезпечення – це комплекс заходів і засобів 

соціально-психологічного впливу на психіку особи з метою формування, 

підтримки та відновлення оптимальної працездатності фахівця в 

повсякденних й екстремальних умовах [1]. 

Цікаво, що засоби та заходи СПЗПД у ВНЗ можуть застосовуватися ще 

до безпосередньої зустрічі клієнта з місцем праці (навчання) – професійна 

орієнтація та професійний відбір, психологічна підготовка, конструювання 

робочого місця та прогнозування факторів, які певним чином впливатимуть 
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на рівень працездатності, тобто створення оптимальних умов для 

життєдіяльності й на технічних об’єктах. Під час підготовки до експлуатації 

технічних засобів навчання комплекс СПЗПД у ВНЗ включає: психологічну 

діагностику, психологічну допомогу (психокорекцію, реабілітацію), 

психологічне супроводження професійної діяльності. З мети та змісту 

СПЗПД у ВНЗ випливають завдання: психологічна діагностика динаміки 

працездатності фахівців (студентів, слухачів); розробка та вибір нових 

ефективних методів підтримки й відновлення психічних функцій особи; 

вивчення специфіки умов професійної діяльності, впливу умов праці на 

психічний стан та працездатність фахівців; ефективна та безпечна діяльність, 

подовження професійного довголіття, фізичного та психічного здоров’я. 

Принципи СПЗПД у ВНЗ – комплексність, безперервність, 

адекватність, насиченість, інтенсивність їх застосування. Етапи: первинна 

ланка – до початку професійної (навчальної) діяльності; друга ланка – під час 

робочих (навчальних) циклів; третя – після закінчення професійної 

(навчальної) діяльності. Управління СПЗПД у ВНЗ полягає в плануванні, 

організації, забезпеченні, контролі й мотивації. 

У соціально-психологічному забезпеченні професійної (навчальної) 

діяльності велике значення приділяється дослідженню СПК як умові 

ефективної діяльності колективу. Але вивчення СПК не виділялось спочатку 

як самостійна проблема й проходило в рамках вивчення психології груп, 

психології колективу та других соціально-психологічних проблем. На 

сучасному рівні вивчати СПК почали у кінці 50-х – на початку 60-тих років, 

коли чисельну кількість досліджень було спрямовано на встановлення його 

характеристик, хоча самого терміну застосовано ще не було. Результати 

досліджень, які було проведено Р.А Калениченко, дозволили уточнити ряд 

теоретичних питань щодо соціально-психологічного клімату як умови 

ефективної діяльності колективів і реально допомагали покращенню 

професійної діяльності колективів, які досліджувались. 
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 Тепер зупинимося безпосередньо на особливостях здійснення 

соціально-психологічного супроводу у вищих навчальних закладах. 

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу у 

ВНЗ здійснюється відповідно до того, якого напрямку теоретичної і 

практичної психології дотримується соціальний працівник, які його досвід 

роботи і професійна підготовленість. Використання різноманітних 

психологічних прийомів і технік розподіляється на два основні 

методологічні принципи: директивний – розвиток стратегій допомоги, які 

засновані на лікуванні, і в цьому випадку клієнт виступає пасивним 

споживачем психотерапії, і недирективних підходів, в основі яких – 

сприяння самоактуалізації особистості, здатності підтримувати себе саму, 

розвиток незалежності [6]. 

 В якості базового принципу при формуванні теоретичних основ 

психологічного супроводу вченими зазвичай обирається суб’єктно-

орієнтаційний підхід, який враховує насамперед активність та внутрішній 

потенціал суб’єкта, а отже його іманентне право самостійно здійснювати 

вибір і нести за нього відповідальність [10, 11, 12]. Тому, головну мету 

соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ 

ми можемо визначити як допомогу суб’єкту (клієнту) повноцінно 

реалізувати себе у професійній (навчальній) сфері.  

 Загально відомо, що будь-яка наука як спеціальна форма мислення, 

усвідомлення тієї чи іншої сфери об’єктивної дійсності має свій, тільки їй 

властивий категоріальний апарат. На думку Б.Т.Лихачова, життєво важливе  

значення цього апарата полягає в тому, що саме в категоріях, в основних 

поняттях виражається сама сутність цієї науки, її об’єкт і предмет, її основна 

системно- і змісто-творча ідея, завдяки якій хаотична сума емпіричних 

свідчень та фактів приймає форму наукової системи [10].  

 Саме тому операціоналізація наукового поняття є необхідним та 

першочерговим кроком дослідження. Нині у науковій літературі 

зустрічаються кілька формулювань поняття «психологічний супровід». 
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Наприклад: психологічний супровід – це цілісний процес вивчення, 

формування й корекції професійного розвитку суб’єкта професійної 

діяльності [10, 11]; психологічний супровід – це система способів і методів, 

які сприяють самовизначенню суб’єкта діяльності у процесі формування його 

орієнтаційного поля професійного розвитку, відповідальність за дії у якому 

він несе сам [10]; психологічний супровід трактується, як особлива форма 

допомоги у вирішенні або зменшенні актуальності соціально-психологічних 

проблем, що перешкоджають самореалізації на будь-якому з етапів 

професіоналізації. Ймовірно, існують і інші тлумачення.  

 Аналіз теоретичних та емпіричних даних з цього питання дає змогу 

операціоналізувати поняття «психологічний супровід» як комплексний 

метод, що забезпечує зовнішні умови для прийняття оптимальних рішень 

суб’єктом діяльності в різних ситуаціях життєвого вибору. Іншими словами, 

сенс соціально-психологічного супроводу полягає в тому, щоб навчити 

людину вирішувати свої проблеми самостійно. Важливим положенням 

цього процесу є активізація саморозвитку суб’єкта діяльності, котра виступає 

необхідною умовою його професіоналізації (навчання). Тому, основними 

завданнями соціально-психологічного супроводу у ВНЗ виступають 

максимальне розкриття потенційних можливостей викладача 

(студента), створення умов для повноцінного і максимального прояву 

позитивних сторін його індивідуальності та ефективної ампліфікації 

(збагачення) професійного (навчального) досвіду.  

 Методи психологічного впливу передбачають чималий спектр способів 

взаємодії з людиною, в тому числі юридичні, економічні, ідеологічні, 

педагогічні та психологічні. Ми розглядаємо лише психологічні аспекти 

цього процесу. Встановлено, що дієвим засобом супроводу є психологічний 

вишкіл, однією із найважливіших функцій якого є зменшення ступеня 

невизначеності та ентропії. Сукупність теоретичних знань, практичних вмінь 

та навичок, які складають зміст психологічного вишколу є суттєвим 
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ресурсом життєвого середовища суб’єкта, залученого до професійної 

(навчальної) діяльності 

 Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу у 

ВНЗ передбачає не лише допомогу в реалізації професійного (навчального) 

потенціалу викладачам, студентам, слухачам, керівникам і працівникам 

забезпечення, задоволенні їх потреб, а й в їх розвитку і саморозвитку. 

Об’єктами психологічного впливу мають бути обрані не психічні та 

особистісні якості або відхилення від норми, а цілісний суб’єкт. Зважаючи на 

це, орієнтиром розвитку професіонала є не модель, норма, а своєрідність, 

індивідуальність і власна траєкторія руху до професійного «акме».  

 Наприклад, супровід необхідний передусім суб’єкту діяльності, який 

відчуває потребу у психологічній підтримці й допомозі на всіх етапах 

професіоналізації, включаючи при цьому:    

 етап завершення основної кар’єри й перехід до професійної підготовки; 

 етап професійної адаптації; 

 етап первинної та вторинної професіоналізації; 

 етап майстерності; 

 етап завершення професійної кар’єри. 

  Підґрунтя соціально-психологічного супроводу складає єдність чотирьох 

функцій: діагностики суті проблеми, яка виникла; інформації стосовно 

природи проблеми та шляхів її вирішення; консультації на етапі прийняття 

рішення та розробки стратегії вирішення проблеми; первинної допомоги на 

етапі реалізації розробленого плану. Реалізація функцій соціально-

психологічного супроводу можлива лише за умови використання 

особистісно-орієнтованих технологій професійного розвитку: 

 моніторингу суб’єктного та професійного розвитку; 

 тренінгів суб’єктного та професійного розвитку й саморозвитку; 

 технологій формування аутопсихологічної компетентності; 

 проектування альтернативних сценаріїв професійного життя; 
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 особистісно-орієнтованих тренінгів підвищення професійної та 

психолого-педагогічної компетентності; 

 ретроспекції професійного життя за рахунок використання 

нарративного та біографічного методів. 

 Логіка організації соціально-психологічного супроводу містить 

послідовність взаємопов’язаних етапів роботи, спрямованої на самооцінку й 

саморозвиток суб’єктних та професійно значущих якостей тренера-

викладача, а також на систематичне підвищення професійно-

кваліфікаційного рівня. З врахуванням теоретичного аналізу обґрунтовано 

основні принципи системи соціально-психологічного супроводу навчально-

виховного процесу у ВНЗ:  

1. Принцип цілісності та безперервності. 

2. Врахування потреби суб’єкта в самоорганізації й саморозвитку. 

3. Принцип варіативності та свободи вибору. 

4. Принцип активності й самостійності. 

 Як не складно помітити, на всіх етапах реалізації системи соціально-

психологічного супроводу професійного становлення суб’єкта передбачено 

використання моніторингу, спрямованого на забезпечення інформаційного, 

діагностичного, прогностичного, методичного й конструктивного вирішення 

проблем професіоналізації. Застосовування цієї процедури уможливлює 

забезпечення єдності та взаємопроникнення двох аспектів практичної 

психології: діагностики й корекції психічних явищ. Спрямованість 

моніторингу на відстеження особливостей розвитку емпіричних референтів 

суб’єктності тренера-викладача дозволяє виявити й зафіксувати 

непрогнозовані та неочікувані результати, що мають як позитивний, так і 

негативний характер. Отримана тренером-викладачем із зовнішніх джерел 

інформація щодо його сильних чи слабких сторін інтеріорізується і стає 

фактором запуску процесу саморегуляції й самокорекції. 

 Підготовка й проведення моніторингу передбачає декілька етапів: 

визначення мети та завдань; об’єкта та предмета; вибору засобів і форм 
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реєстрації результатів, обробку й психологічну інтерпретацію отриманої 

інформації. Форми реалізації моніторингу можна розділити на дві великі 

групи: 1) форми збору інформації, реєстрації стану поточних процесів; 2) 

форми врахування отриманих даних у прийнятті рішення й регуляції процесу 

професіоналізації. 

 Варто в тім підкреслити, що інформація, яка отримана в результаті 

проведення моніторингу, використовуєся лише як підґрунтя для прийняття 

певного рішення клієнтом. Проте накопичені та систематизовані у процесі 

моніторингу дані утворюють унікальний матеріал з онтогенетичної історії 

розвитку клієнта, що зажди збагачує його уявлення про власні психологічні 

ресурси та стратегію професіоналізації з метою подальшого використання в 

професійному консультуванні й стимулюванні професійного розвитку. 

 Наступний етап здійснення системи психологічного супроводу 

передбачає використання техніки самофутурування в професію, яка 

належить до прийомів конструювання майбутнього. Техніці 

самофутурування притаманна неповторність, конкретно-семантичного 

аспекту, зумовленого індивідуальними характеристиками та устремліннями 

суб’єкта професіоналізації. Використання цієї техніки дозволяє актуалізувати 

активність суб’єкта в побудові та реалізації можливих професійних ситуацій, 

подій, оскільки саме образ бажаного майбутнього виступає стимулом 

саморозвитку та самореалізації людини. Конструювання детально 

опрацьованих образів власного майбутнього і себе як професіонала 

вважається одним із сучасних підходів до стимулювання процесу 

професіоналізації. Використання техніки самофутурування вкрай необхідне 

на етапах професійної підготовки та адаптації, оскільки входження суб’єкта у 

професійну діяльність вимагає від нього не лише значних зусиль, 

спрямованих на її освоєння, але й певної перебудови як самосвідомості, так і 

свідомості в цілому.  

 Використовуючи техніку самофутурування, суб’єкт має можливість 

уявити своє професійне майбутнє та намітити реальні шляхи його 
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досягнення. Проект, план стимулюють і організовують спеціаліста в його 

професійному самоствердженні. Наявність певних устремлінь й бажань, що 

репрезентують в індивідуальній свідомості процес вибору суб’єктом мотивів 

і цілей власної діяльності, обумовлює динаміку розвитку його суб’єктності.  

 Інтегрованим елементом техніки самофутурування є побудова життєвої 

програми суб’єкта. Як модель наміченого ним життєвого шляху, ідеальний і 

бажаний образи майбутнього результату, життєва програма відбивають 

магістральні цілі, життєві плани і способи їх реалізації в певних видах 

професійної діяльності [10]. Проектування, планування власної стратегії 

розвитку – процес індивідуально-особистісний, який не виносить 

примушення й формального відношення, тобто не може здійснюватися без 

бажання та інтересу. Суб’єкт співвідносить себе із різноманіттям соціальних 

умов, форм, структур життя, визначаючи власну траєкторію руху. Для того, 

щоб проект власного професійного становлення не перетворився в схему, 

необхідно, перш за все, чітко уявляти не лише кінцевий результат, але й 

способи його досягнення, шлях, яким прагне йти людина, і ті об’єктивні та 

суб’єктивні ресурси, котрі для цього знадобляться [10, 11]. Важливим 

компонентом суб’єктивної картини професійного шляху виступають 

уявлення суб’єкта про характер детермінаційних зв’язків між подіями, які 

відбулися, відбуваються і будуть відбуватися в житті.  

 Проектування майбутнього здійснюється за допомогою наступних 

процедур: інтерпретації емоційного стану, перегляду минулих рішень, 

самофутурування, планування часової організації майбутньої діяльності, 

репетиції майбутнього, наприклад, із використанням рольової гри.  

  В основу програми суб’єктно-орієнтованого соціально-психологічного 

тренінгу футуристичних навичок та вмінь фахівця покладається досвід 

організації психотехнологічних заходів, спрямованих на: формування та 

проектування професійного інтелекту в ході пошуку адекватних способів 

вирішення проблемних завдань; активне соціально-психологічне навчання в 

групі із системою методик (спонтанна дискусія, психодрама, рольова гра, 
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психомалюнок); опрацювання життєвої стратегії й виявлення часової 

перспективи майбутнього; досягнення життєвих цілей; формування 

смислових настановлень та ціннісних орієнтацій суб’єктів управління до 

інноваційної діяльності [10].  

  Програма може складатися з трьох фаз і може мати за мету розширення 

та збагачення професійної самосвідомості; формування «Я-концепції тренера 

професіонала»; ознайомлення з основними життєвими стратегіями: 

благополуччя, успіх, самореалізація; перегляд власних, засвоєних і вже 

стабілізованих уявлень, понять та розуміння власного професійного плану.  

 Черговий етап соціально-психологічного супроводу передбачає 

використання такої техніки, як супервізія, під якою більшість дослідників 

розуміють впорядкований процес настановлень, що здійснює більш 

досвідчений професіонал порівняно із менш досвідченим. На цьому 

визначенні базуються чотири основні задачі супервізора: 

 1. Ідентифікація та стимулювання психічних резервів професійного (й 

суб’єктного) росту клієнта соціальної роботи ; 

 2. Стимулювання розвитку спеціальних навичок та аутопсихологічної 

компетентності; 

 3. Формування психологічної відповідальності клієнта (суб’єкта) за 

свою поведінку та діяльність; 

 4. Вироблення здатності до психологічної захищеності, що 

ґрунтується на глибокому розумінні своїх захисних тенденцій, нейтралізації 

їх імперативного впливу на поведінку.  

 Професійна соціалізація випускників ВНЗ уможливлюється успішним 

подоланням кризи переходу від навчальної до професійної діяльності. Умова 

подолання кризи – високий розвиток особистісної та предметної (фахової) 

рефлексії, прояв якої здійснюється засобами комунікації. Саме розвиток 

комунікативної компетентності визначає конструктивний або деструктивний 

вплив рефлексії на перебіг професійної соціалізації. Висока рефлективність 

як така ще не забезпечує успішності професійної соціалізації. Комунікативна 
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компетентність виступає ланкою, що опосередковує проявлення рефлексії у 

трудовому процесі. Висока рефлективність у поєднанні з високою 

комунікативною компетентністю сприяє успішній професійній соціалізації; 

висока рефлективність у поєднанні з низькою комунікативною 

компетентністю ускладнює цей процес. Відтак успішний перебіг професійної 

соціалізації вимагає наявності двох необхідних умов (жодна з яких не є 

достатньою): 1) розвитку особистісної та соціальної рефлексії, 

2) комунікативної компетентності [14]. 

 Виходячи з характеру взаємодії рефлективності та комунікативної 

компетентності, слушно стверджувати, що програма соціально-

психологічного супроводу академічних груп у ВНЗ неодмінно має включати 

заходи, спрямовані на розвиток цих психологічних якостей. Актуалізація, в 

контрольованих умовах соціально-психологічного супроводу навчального 

процесу когнітивного дисонансу між цінностями навчання у ВНЗ та 

майбутньої професійної діяльності уможливлює формування базисного 

новоутворення, що виступатиме підґрунтям процесу становлення 

індивідуально-психологічної адаптованості студентів до професійних криз. 

Елементи кризи можуть актуалізуватись шляхом одночасного впровадження 

альтернативних вимог щодо мотивів, умов та способів діяльності; 

амбівалентних обґрунтувань її сенсу; варіювання статусу учасників тренінгу; 

введення елементів змагальності та діяльності в умовах дефіциту часу, 

інформації та ресурсів [14]. 

 Викладене вище дає підстави стверджувати, що проблема соціально-

психологічного забезпечення супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ 

є однією з найбільш значущих у професійній психології. 

 Основні завдання психологічної служби ВНЗ з соціально-

психологічного забезпечення супроводу навчально-виховного процесу 

полягають у: 

 підвищенні психологічної культури, стресостійкості студентів у сфері 

навчання та міжособистісного спілкування; 
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 допомозі в створенні сприятливого мікроклімату, доланні конфліктів у 

студентських групах та педагогічних колективах; 

 профілактиці та усуненні труднощів адаптації до соціально-

психологічних умов життя, що постійно змінюються; 

 психологічному забезпеченні та супроводі діяльності основних груп 

працівників університету; 

 психологічній просвіті. 

 На сьогоднішній день психологічна служба ВНЗ повинна здійснювати: 

 діагностику – психологічне обстеження студентів, навчальних груп та 

педагогічних колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального 

розвитку, визначення причин, що ускладнюють розвиток та навчання; 

 психологічну корекцію труднощів у спілкуванні студентів, 

несприятливих форм емоційного реагування; 

 проведення тренінгів із розвитку впевненості у собі, навичок 

ефективної комунікації, самопрезентації тощо; 

 профілактичну допомогу в навчанні здоровому способу життя, 

підтримці психічного та фізичного здоров’я; 

 індивідуальне консультування – психологічну допомогу студентам та 

працівникам, які відчувають труднощі в процесі навчання, перебувають у 

кризовому стані. 
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ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

 

Останнім часом питання психолоічного супроводження діяльності 

постають дуже гостро. Посади психолога та психологічні служби 

створюються навіть на комерційних підприємствах. Усе більшої 

популярності набувають психологічні семінари та тренінги на яких 

працівники та керівники підприємств отримують основи психологічних 

знань та умінь. У першу чергу необхідність у психологічних знаннях та 

потребу у практичних психологах відчули спеціалісти тих професій, 

діяльність яких носить екстремальний характер. До таких видів діяльності 

відноситься діяльність працівників МНС України, діяльність працівників 

пенітенціарної служби, діяльність військовослужбовців внутрішніх військ та 

діяльність працівників органів внутрішніх справ. Не викликає сумнівів і той 

факт, що діяльність оперативних працівників податкової міліції також 

відноситься до видів діяльності екстремального профілю. З наукових 

досліджень відомо, що діяльність працівників оперативних підрозділів 

податкової міліції супроводжується високим рівнем нервово-емоційного 

напруження, стресогенністю, великою відповідальністю, реалізується в 

умовах дефіциту часу, відбувається в умовах нерегламентованого робочого 



 60 

дня. Праця спеціалістів досліджуваної професійної групи відноситься до 

категорії «дуже напружених» [1, 2].    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням професій 

екстремального профілю та питань психологічного супроводження 

діяльності працівників цих професій займались наступні вітчизняні науковці: 

Д.О. Александров, В.І. Барко, О.В. Іванова, Л.І. Казміренко, М.І. Корольчук, 

В.О. Криволапчук, Г.В. Ложкін, С.Д. Максименко, В.С. Медведєв, 

Л.М. Москалюк, В.І. Осьодло, С.І. Яковенко та інші. Певні аспекти 

психологічного забезпечення діяльності працівників податкової міліції 

висвітлювались у роботах С. І. Корсуна, Ю. Л. Майдікова, О. В. Плотко, 

Т. А. Ткачук.   

Завдання. Перед нами стоїть завдання проаналізувати існуючі підходи 

щодо психологічного забезпечення діяльності працівників професій 

екстремального профілю та довести необхідність створення психологічної 

служби в органах податкової міліції та забезпечення психологічного 

супроводження діяльності працівників податкової міліції.  

Виклад основного матеріалу. Спробуємо навести визначення поняття 

«психолог» та проаналізувати його роль та місце в організації. 

Психолог – це людина з психологічною освітою, що виконує 

професійну діяльність в галузі психології як науки, в сфері психологічної 

допомоги або прикладних досліджень. Щодо позиції психолога в організації, 

то їх виділяють дві – зовнішня та внутрішня. Зовнішня – це позиція 

стороннього психолога, який  залучається для виконання певних робіт в 

організації. Внутрішня – це практичний психолог, що працює в організації 

безпосередньо. Обидві позиції мають свої переваги та недоліки. Зазвичай 

«сторонній» психолог в організації більш нейтральний під час розв’язання 

багатьох завдань, однак при цьому мінусом є той факт, що він недостатньо 

добре знає організацію зсередини, не може негайно вникнути в її 

організаційні та управлінські процеси. На це потрібен час. Практичний 

психолог, що працює в штаті, позбавлений цих недоліків, але має свої – 
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постійна робота в організації робить його членом колективу, а це, у свою 

чергу, часто не дозволяє об’єктивно глянути, дати оцінку багатьом речам, що 

може знижувати ефективність його роботи. 

 Розглянемо функції, які виконує практичний психолог в організації. 

Дослідницька або експертна функція. Практичний психолог в 

організації залучається як експерт для розв’язання конкретної проблеми. 

Психолог досліджує та акумулює інформацію про психологічні механізми 

поведінки членів колективу в складній системі внутрішнорганізаційних 

відносин. Вивчає та оцінює конкретні ситуації, з використанням сучасних 

методологічних підходів психології. Надає керівництву звіт про результати 

та рекомендації щодо вирішення проблем. 

Функція консультування. Психолог-консультант дає рекомендації з 

питань найбільш ефективного використання особистісних та професійних 

якостей будь-якого члена колективу. Це стосується усіх етапів шляху 

працівника  в організації – відбір, оцінка, адаптація персоналу, зарахування в 

кадровий резерв, звільнення. Психолог дає практичні поради в області 

управління персоналом, мотивації праці, психологічного клімату в 

організації, сприяє груповій згуртованості і бере участь в управлінні 

конфліктами в колективі. 

Організаційна функція  поєднує та доповнює собою дві попередні. 

Психолог-практик в організації виступає у ролі педагога, який передає свої 

знання в області психології учням – працівникам організації, щоб вони 

повною мірою використовували усі досягнення сучасної психології у своїй 

повсякденній роботі, підвищуючи її ефективність. 

Проаналізуємо, на прикладах існуючих психологічних служб різних 

відомств,  напрямки та порядок організації процесу психологічного 

супроводження діяльності. 

Раніше від інших відомств відчули необхідність та потребу у введенні 

посад психологів саме установи системи виконання покарань (зараз 

Державна пенітенціарна служба України). Вперше такі посади були введені 
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у 1989 році, а в 1991 році було затверджене Положення про психологічну 

службу в системі пенітенціарних установ України. Перед психологами 

стояли завдання пошуку та впровадження нових методів та форм 

ресоціалізації засуджених на основі індивідуальних програм психолого-

педагогічного впливу.  

Після створення Державного департаменту України з виконання 

покарань (1998 рік) діяльність служби постійно вдосконалювалась: в 2000 

році було затверджене Положення про психологічну службу установи 

виконання покарань, а в 2007 – Положення про психолога установи 

виконання покарань та слідчого ізолятора. В умовах запровадження заходів з 

гуманізації кримінального покарання та наближення його до європейських 

стандартів основними завданнями психолога були визначені: 

 - надання психологічної допомоги засудженим та особам, узятим під 

варту; 

 - розробка та реалізація, спільно з персоналом установи, 

індивідуальних і групових програм психокорекційного та педагогічного 

впливу на засуджених й осіб, взятих під варту, з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей, ступеню соціально-педагогічної занедбаності; 

- підвищення психологічної майстерності персоналу установи, надання 

йому кваліфікованої методичної допомоги, навчання формам та методам 

психологічного вивчення особистостей і середовища засуджених та осіб, 

взятих під варту, а також прийомам саморегуляції та психолого-педагогічної  

корекції; 

- узагальнення та впровадження в практику роботи установи сучасних 

методів психолого-педагогічного впливу на засуджених та осіб, узятих під 

варту. 

Для виконання покладених на нього завдань психолог пенітенціарної 

служби вивчає засуджених; розробляє індивідуальні програми соціально-

виховної роботи з ними і бере участь в їх реалізації; здійснює заходи щодо 

соціально-психологічної адаптації засуджених та осіб, узятих під варту; 
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вивчає малі групи, їхню структуру, групові процеси та вплив на соціально-

психологічний клімат у середовищі засуджених, розробляє та надає 

персоналу установи  рекомендації щодо його покращення; виявляє осіб, які 

потребують підвищеної уваги з боку персоналу; організовує психологічну 

підготовку засуджених до життя після звільнення від відбування покарання. 

В своїй роботі психологи установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів застосовують усі види діяльності, що притаманні професії 

практичного психолога, а саме: психодіагностика; психопрофілактика; 

просвітницька діяльність; психологічне консультування; психологічна 

корекція.  

Психодіагностика проводиться при вивченні та узагальненні 

особистісних та групових характеристик засуджених, спрямованих на 

визначення індивідуально-психологічних особливостей поведінки та 

встановлення наявності в засуджених тих чи інших психологічних якостей; 

при виявленні серед засуджених осіб, які потребують підвищеного контролю 

з боку персоналу установи (тобто тих, які мають психічні відхилення, 

схильних до самогубства або членоушкодження, створення конфліктних 

ситуацій серед засуджених, нападу на персонал установи). Психодіагностиче 

обстеження обов’язково проводиться при оцінці перспектив розвитку особи 

та при прогнозуванні можливої індивідуальної і групової поведінки 

засуджених. 

 Психопрофілактика в установах виконання покарань спрямована на 

виявлення, попередження та усунення особистісних і групових негативних 

психологічних явищ, які виникають у процесі відбування покарання; на 

надання психологічної допомоги засудженим, а також, у разі необхідності, 

персоналу установ.  

Консультативна діяльність полягає у наданні рекомендацій персоналу 

щодо роботи з групами та окремими засудженими, попередженні негативних 

явищ та формуванні позитивного морально-психологічного клімату серед 

засуджених.  
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Просвітницька діяльність передбачає поширення психологічних знань 

серед персоналу та засуджених, підвищення рівня їх психологічної культури.  

Психокорекція спрямована на  досягнення позитивних змін у 

психічному стані, у поведінці та індивідуально-психологічних особливостях 

особистості  засуджених.  

Для порівняння розглянемо приклад організації психологічної служби в 

органах внутрішніх справ. Психологічна служба в органах внутрішніх справ 

була створена у 1993 році. Психологи в органах внутрішніх справ виконують 

переважно прикладні функції. Враховуючи набутий досвід у розв’язанні 

відомчих психологічних проблем, та маючи бажання покращити організацію 

діяльності відомчих психологів, у 2002 році було створено Центри 

практичної психології та виокремлено такі чотири напрями роботи 

психологів органів внутрішніх справ:  

- професійна орієнтація та професійно-психологічний відбір на 

службу та на навчання; 

- психопрофілактична робота та психологічне супроводження 

службової діяльності; 

- психологічне супроводження оперативно-службової діяльності; 

- психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах МВС.  

Незважаючи на відомчу специфіку діяльності практичних психологів 

органів внутрішніх справ, складність та значимість поставлених перед ними 

завдань, у своїй роботі вони використовують основні види діяльності 

практичного психолога: психодіагностика; психопрофілактика; 

просвітницька діяльність; психологічне консультування; психологічна 

корекція.  

Психодіагностика є одним з найважливіших видів діяльності 

практичного психолога органів внутрішніх справ. Психодіагностичне 

обстеження проводиться при визначенні придатності кандидатів за своїми 

індивідуально-психологічними особливостями до служби в міліції та до 
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навчання у навчальних закладах МВС; при виявлення осіб з асоціальними 

установками та кримінальною мотивацією, осіб з нервово-психічною 

нестійкістю та у стані дезадаптації; при вивченні працівників, які  

призначаються  на  посади з більшим обсягом робіт та більш високим рівнем 

відповідальності; при оцінці психологічної готовності працівника до дій в 

екстремальних ситуаціях та до виконання певних оперативно-службових 

завдань. Не є секретом те, що виконання деяких завдань, особливо із 

застосуванням зброї, викликає у працівників сильне психоемоційне 

напруження. У таких випадках психодіагностичне  обстеження проводиться з 

метою оцінки психічного стану працівника, його особистісних ресурсів до 

відновлення, для вирішення питання щодо надання реабілітаційної допомоги.  

Психодіагностичні обстеження, особливо із застосуванням новітніх 

психологічних технологій, у тому числі з використанням комп’ютерної 

поліграфічної техніки, упроваджуються в процес розкриття та розслідування 

злочинів. Одним із видів таких досліджень є також складання портретних 

характеристик (психологічних портретів) осіб, які скоїли злочин та 

знаходяться у розшуку. 

 Психопрофілактика у органах внутрішніх справ спрямована на 

виявлення працівників з ознаками дезадаптації та надання допомоги 

керівникам усіх рівнів з питань зміцнення дисципліни та законності, 

створення ефективної системи забезпечення психологічної та 

психофізіологічної надійності персоналу, здійснення заходів щодо 

оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах, на формування 

здорового способу життя.  

 Просвітницька діяльність практичних психологів ОВС ставить за мету 

формування у працівників знань з профілактики психічних розладів, що 

пов’язані з психоемоційним перевантаженням, з розв’язання конфліктних 

ситуацій на роботі та в родині, безпечної поведінки у специфічних ситуаціях 

оперативно-розшукової діяльності, масових безпорядків та надзвичайних 

ситуацій.  Діяльність працівника міліції пов’язана з різного роду ситуаціями 



 66 

щодо припинення порушень правопорядку та закону. У зв’язку з цим 

важливим є вміння поводити себе у таких умовах, встановлювати контакт з 

правопорушниками, оцінювати їх риси особистості за зовнішніми 

характеристиками поведінки, вести переговори з ними, досягати під час 

переговорів своєї мети. Психологи також ознайомлюють працівників з 

застосуванням психологічних методів під час розслідування злочинів.   

 Таким чином, головним завданням просвітницької діяльності є 

психологічна  підготовка працівників органів внутрішніх страв України до 

виконання своїх функціональних обов’язків як у повсякденних, так і у 

екстремальних умовах. 

 Психологічне консультування – це надання психологічної допомоги 

працівникам міліції під час охорони громадського порядку, при забезпеченні 

переговорної діяльності, керівникам органів та підрозділів внутрішніх справ 

з оптимізації соціально-психологічного клімату у колективах, членам сімей 

працівників органів внутрішніх справ з розв’язання побутових конфліктів. 

 Психологічна корекція. Різні аспекти оперативно-службової діяльності 

здійснюють значний вплив на психічний стан працівників ОВС. Успішність 

виконання професійних дій під час масових безпорядків, ускладнення 

оперативної обстановки, застосування працівниками вогнепальної зброї, 

участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та перебування у зонах 

соціальних конфліктів призводить до психоемоційного перевантаження 

працівників, до розвитку станів дезадаптації та навіть до тимчасових розладів 

психіки. У працівників може відмічатися втрата гнучкості поведінки, 

недостатня оцінка ситуації, підвищена тривожність, стурбованість, 

стомленість, погіршуються пам’ять та увага, ускладнюється виконання 

розумових операцій, особливо у ситуаціях вибору. Такі стани, безумовно,  

потребують обов’язкової корекції. 

Досить гостро потребу у психологах відчули і у внутрішніх військах 

МВС України.  Для вирішення цієї проблеми у 2001 році було утворено 

психологічну службу внутрішніх військ МВС України. До штатного розкладу 
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з’єднань та військових частин були введені посади офіцерів-психологів, 

визначені завдання, функції та напрями психологічного супроводу службово-

бойової діяльності. 

Головними завданнями практичних психологів внутрішніх військ є: 

 формування у військовослужбовців внутрішніх військ відповідних 

професійно важливих психологічних якостей, навичок безпечної поведінки; 

  створення ефективної системи забезпечення психологічної 

готовності, стійкості та надійності особового складу; 

 професійна орієнтація та професійно-психологічний відбір 

кандидатів на службу у внутрішні війська, кандидатів на навчання та 

кандидатів до участі в миротворчих місіях ООН; 

 вивчення соціально-психологічного клімату у військових колективах 

та надання допомоги командирам у формуванні необхідного рівня його 

сприйнятливості, створення обстановки високої вимогливості і 

взаємодопомоги; 

 проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої на зміцнення 

та відновлення соціально-психологічного благополуччя та здоров’я 

військовослужбовців, попередження виникнення соціально-психологічної та 

особистісної дезадаптації; 

 проведення організаційних і методичних заходів щодо посилення 

впливу психологічного забезпечення для досягнення позитивних результатів 

службово-бойової діяльності внутрішніх військ; 

 удосконалення організації роботи щодо підвищення престижу 

внутрішніх військ серед населення; 

 виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів 

чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічних проблем у 

службово-бойовій діяльності внутрішніх військ; 

 психологічний аналіз причин та умов психологічного і фізичного 

травматизму, загибелі військовослужбовців внутрішніх військ під час 
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виконання службових обов’язків та підготовка пропозицій до методичних 

рекомендацій щодо їх попередження; 

 впровадження новітніх психологічних технологій, зокрема за 

напрямками службово-бойової діяльності, у тому числі із застосуванням 

комп’ютерної поліграфної техніки, автоматизованих психодіагностичних 

комплексів для відбору, оцінки та прогнозування професійної діяльності 

військовослужбовців з’єднань і військових частин відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

Специфіка професійної діяльності висуває певні вимоги до підготовки 

практичних психологів внутрішніх військ МВС України. Освіту вони 

отримують в спеціальних профільних відомчих навчальних закладах. 

До числа основних видів діяльності  психолога внутрішніх військ 

відносяться психодіагностика, психокорекція, психопрофілактика, 

просвітницька діяльність.  

Поряд із розглянутими прикладами організації психологічних служб 

відповідних відомств не можемо не згадати й про практичних психологів 

Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Практичні психологи МНС 

України покликані вирішувати надскладні завдання. Психологічне 

забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб здійснюють Центри 

(групи, сектори) психологічного забезпечення та роботи з особовим складом. 

Працівники цих підрозділів працюють у двох основних напрямах: 

психологічний супровід службової діяльності персоналу міністерства та 

психологічна робота з населенням, яке постраждало від різноманітних 

надзвичайних ситуацій. 

Основні завдання психологічного забезпечення службової діяльності 

полягають у забезпеченні належного психологічного рівня підготовки та   

психологічної надійності особового складу, наданні психологічних 

рекомендацій щодо формування резерву кадрів на висунення, вивченні 

соціально-психологічного клімату в колективах, проведенні 

психопрофілактичної роботи з особовим складом та психологічного аналізу 
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причин виникнення психологічних травм. Психологічне забезпечення 

службової діяльності має бути спрямоване на розвиток психологічних знань, 

умінь, навичок, які б дозволили професійно грамотно та ефективно досягти 

цілі, поставленої перед рятувальними службами.   

Дослідження особливостей професійної діяльності працівників МНС 

показали, що підчас ліквідації різноманітних надзвичайних ситуацій частота 

пульсу у рятувальників іноді перевищує 160 ударів на хвилину. Поновлення 

нормального психічного стану відбувається лише через декілька годин після 

завершення робіт. Іноді, працівники МНС не готові до виконання 

поставленого завдання. Так, при ліквідації наслідків катастрофи російського 

літака під Донецьком у деяких молодих працівників були відмічені спроби 

відмовитися від пошуку та збору тіл загиблих. Після завершення робіт у 18 

ліквідаторів наслідків аварії було діагностовано ознаки посттравматичного 

стресового розладу. 

Складні умови професійної діяльності працівників МНС обумовлюють 

необхідність психологічної підготовки особового складу, яка має бути 

спрямована на формування таких вмінь, як  управління своїм емоційним 

станом, особливо в ситуаціях загрози здоров’ю чи життю; спілкування з 

особами, які опинилися в умовах надзвичайної ситуації та знаходяться в стані 

психоемоційного напруження; постійна готовність до виконання 

неочікуваних завдань. 

Досвід проведення рятувальних робіт та ліквідації надзвичайних 

ситуацій показав важливість надання психологічної допомоги 

постраждалому населенню. З цією метою працівниками МНС розгортаються 

пункти з надання невідкладної допомоги особам, які опинилися в складних 

умовах надзвичайної ситуації. Причому, для надання екстреної психологічної 

допомоги постраждалим у психологів МНС є «валізи психолога». 

Практичні психологи Міністерства надзвичайних ситуацій України 

мають дуже добре володіти всіма видами діяльності практичного психолога і, 

особливо, методами психодіагностики та психокорекції. 
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Таким чином, як бачимо, усі органи, що мають у своєму складі посади 

працівників екстремального профілю зрозуміли необхідність створення 

психологічної служби та відповідного психологічного супроводження 

професійної діяльності зазначених спеціалістів. Наразі, штатний розклад  

системи органів податкової міліції не передбачає посад психологів. Не 

передбачені подібні посади і в цілому в органах державної податкової 

служби, окрім відповідних посад у складі Національного університету 

державної податкової служби України. Фактично лише у названому 

університеті функціонує відповідний психологічний підрозділ фахівці-

психологи якого здійснюють психологічне діагностування,    

психопрофілактику,  психологічне консультування, проводять просвітницьку 

діяльність та можуть проводити психологічну корекцію.  

Цікаво, що нормативно питання професійного психологічного відбору 

кандидатів на службу до податкової міліції та на навчання у відомчих 

навчальних закладах нормативно регламентовані, однак функції практичних 

психологів (посади яких відсутні) покладаються на працівників кадрових 

підрозділів податкової міліції обласного рівня. Зазначені працівники, не 

будучи психологами-практиками, використовують психологічний 

інструментарій та методики так, як уміють.  

На нашу думку, доцільно було б створити в системі органів державної 

податкової служби відповідні підрозділи практичної психології. Зазначені 

підрозділи могли б працювати за відповідними напрямами роботи, зокрема: 

- професійна орієнтація та професійно-психологічний відбір на 

службу та на навчання до органів податкової міліції; 

- професійна орієнтація та професійно-психологічний відбір на 

посади працівників органів державної податкової служби та на навчання до 

відомчих навчальних закладів; 

- психопрофілактична робота та психологічне супроводження  

діяльності працівників органів державної податкової служби та органів 

податкової міліції; 



 71 

- психологічне супроводження оперативно-службової діяльності 

працівників оперативних підрозділів податкової міліції; 

- психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах державної податкової служби України.  

Проаналізувавши існуючі підходи щодо психологічного забезпечення 

діяльності працівників професій екстремального профілю ми з’ясували, що 

більшість таких професій мають у своєму штаті відповідні психологічні 

служби, укомплектовані практичними психологами.  На даний час в органах 

податкової міліції відсутні посади психологів, а психологічне супроводження 

служби зводиться лише до використання психологічних методик під час 

професійно-психологічного відбору кандидатів на службу та на навчання. 

Водночас, в органах податкової міліції наявні професії, що відносяться до 

екстремального профілю. Зокрема це стосується професії 

оперуповноваженого працівника податкової міліції. Встановлено, що 

діяльність працівників оперативних підрозділів податкової міліції 

супроводжується високим рівнем нервово-емоційного напруження, 

стресогенністю, великою відповідальністю, реалізується в умовах дефіциту 

часу, відбувається в умовах нерегламентованого робочого дня. Праця 

спеціалістів досліджуваної професійної групи відноситься до категорії «дуже 

напружених», а отже потребує відповідного психологічного супроводження. 

На сьогодні, актуальною є проблема комплексного психологічного 

забезпечення діяльності працівників податкової міліції. Вирішенню цієї 

проблеми сприятиме створення психологічної служби в органах податкової 

міліції. Це дасть змогу на якісно новому рівні забезпечити професійно-

психологічний відбір працівників; психологічне вивчення працівників, які  

призначаються  на  посади з більшим обсягом роботи чи з більш високим 

рівнем відповідальності; оцінку психологічної готовності працівника до дій в 

екстремальних ситуаціях. Також психологічна служба може взяти на себе 

оцінку психологічного стану працівника, що спричинений сильним 

психоемоційним напруженням, застосуванням зброї чи збройним 
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протистоянням та провести відповідну корекційну роботу, реабілітаційні 

заходи та надати рекомендації. Неоціненною може бути допомога психологів 

і під час досудового слідства. Це і ознайомлення слідчих з психологічними 

технологіями та методами психологічного впливу, застосування 

поліграфічної техніки, складання психологічних портретів та характеристик 

особи в умовах обмеженої інформації тощо.   

У послідуючому ми не виключаємо можливості подальшого 

поширення психологічного супроводження не лише на діяльність податкової 

міліції, але й в цілому на діяльність усіх підрозділів державної податкової 

служби України.  

Висновки. Таким чином, у результаті комплексного аналізу проблеми, 

можемо констатувати, що запровадження психологічного супроводження 

діяльності працівників податкової міліції є вкрай нагальним та необхідним. 

Це дасть змогу вирішити не лише важливі питання службової діяльності 

підрозділів податкової міліції, але й сприятиме вирішенню внутрішньо-

колективних та особистісних психологічних проблем, що негативно 

впливають на показники роботи підрозділів, а в кінцевому рахунку і на імідж 

служби. 

Подальші наукові дослідження у даному напрямку можуть бути 

продовжені, оскільки тема є дуже актуальною і потребує подальшого 

вивчення. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС 

 

Постановка проблеми. Європейська освітня спільнота, до якої 

долучилася і Україна у 2005 році, у 2010 році відсвяткувала десятиліття 

Болонських реформ і визначила шляхи та напрямки подальшої розбудови 

європейського освітнього простору на наступне десятиліття. В Україні у 

контексті вирішення основних завдань Болонських реформ теж досягнуто 

значних результатів, так, зокрема, повністю запроваджено систему 

двоциклового навчання, майже стовідсотково впроваджено систему ECTS  у 

освітній  процес (крім заочної форми навчання), зроблені деякі кроки у 

реалізації академічної мобільності (в основному студентської), у багатьох 

українських вузах стовідсотково вирішується завдання працевлаштування 

випускників (подача офіційних документів про майбутнє працевлаштування 

працівників до ВЗО). Разом з тим, сам процес запровадження  

Болонських реформ в українську систему вищої освіти супроводжувався і 

продовжує супроводжуватися значною кількістю суперечностей, які 

водночас виявляють внутрішні проблеми у сфері української вищої освіти, 

накопичені за весь час її існування і додають до цих суперечностей нові, 

притаманні власне Болонським реформам. Перша група суперечностей 

пов’язана із радянською спадщиною та проблемами розбудови національної 

української вищої освіти за доби незалежності, які Болонські реформи і не 

покликані вирішувати. Друга група суперечностей пов’язана виключно із 

запровадженням Болонських реформ. Саме  до них сьогодні прикута 
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найбільша увага і більшість з них вже озвучена освітянами та науковцями. 

Перерахуємо основні з них: комерціалізація освіти; повна відсутність 

програм інтеграції на ринку праці випускників рівня «бакалавр»; 

фрагментація освіти через вузьку спеціалізацію дисциплін, що вивчаються; 

різке зниження рівня підготовки фахівців у зв’язку із скороченням блоку 

загальних, у більшості соціогуманітарних дисциплін; втрата наукового 

потенціалу з України за рахунок академічної мобільності тощо. Серед 

вищеозначених проблем хотілося б окремо виділити проблему впливу 

кредитно-модульної (Болонської) системи навчання на професорсько-

викладацький склад та студентів в освітньому процесі, оскільки саме ці дві 

групи виступають основними реалізаторами Болонських реформ на рівні 

окремого ВЗО. Аналізуючи причини цього явища, на нашу думку, доцільно 

виокремити три основні рівні його розгляду: матеріально-технічний, 

організаційно-управлінський та соціально-психологічний рівні. Перший 

рівень пов’язаний із відсутністю матеріально-технічної бази для здійснення 

Болонських реформ. Другий рівень пов’язаний із відсутністю засобів та 

механізмів реалізації Болонських реформ. Третій рівень пов’язаний із 

хибною реалізацією Болонських реформ освітянами через відсутність 

глибинного розуміння сутності, призначання, процесу реалізації та наслідків  

Болонських реформ. У цьому контексті, на нашу думку, найбільш важливим 

постає саме третій, соціально-психологічний, рівень розгляду проблеми 

внаслідок запровадження кредитно-модульної (Болонської) системи 

навчання. І тому саме цей рівень виступить предметом нашого подальшого 

аналізу.  

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, в українській науковій 

думці ґрунтовному аналізу такого явища як соціально-психологічні наслідки 

впровадження кредитно-модульної системи навчання присвячено дуже 

незначну кількість робіт, яка, на нашу думку, не відповідає масштабам даної 

проблеми. Бракує як теоретичного аналізу, так і емпіричних досліджень 

соціально-психологічних наслідків її впровадження в українську систему 
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вищої освіти. Найбільший внесок у висвітлення соціально-психологічних 

насідків впровадження кредитно-модульної системи навчання в українську 

систему навчання внесли Л. Засєкіна та Г.Золотухін, які здійснили 

ґрунтовний аналіз відповідно соціально-психологічних та психологічних 

аспектів наслідків Болонських реформ у навчальному процесі, разом з тим, 

глибинні психологічні основи організації навчального процесу у межах 

кредитно-модульної системи залишилися недостатньо дослідженими, а саме 

від них залежить глибинне розуміння сутності, призначання, процесу 

реалізації та наслідків  Болонських реформ.  

Якщо проаналізувати сутність та методологію організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою навчання, то можна відзначити їх 

відповідність схемі управління научінням, характерній для «радикального 

біхевіоризму» Б.Ф. Скіннера. Наприклад, принципи накопичуваності 

(нагромадження балів за ті чи інші форми навчальної роботи протягом 

семестру) і обліку трудомісткості (диференційоване нарахування балів за 

різні види роботи), що використовуються в кредитно-модульній  системі, є не 

що інше, як поширення на поточний процес навчальної поведінки студента 

прийомів стимульного управління ним. Як для біхевіоризму характерний 

розподіл поведінки на елементи-реакції, кожна з яких розглядається як 

керована стимулом-підкріпленням, так і в кредитно-модульній системі 

навчальна діяльність розглядається як сума елементів навчальної поведінки, і 

кожний «правильний» елемент цієї поведінки (відвідування лекцій, виступ на 

семінарі, підготовка реферату тощо) підкріплюється певною кількістю балів. 

Відзначимо, що тим самим багато в чому вирішується проблема формування 

навчальної мотивації, щоправда, у класично біхевіористській площині - через 

запровадження системи підкріплень. Така форма мотивування є, по суті, 

своєрідною моделлю ринкових відносин, відтвореною в навчальному 

процесі: бали стають певним аналогом грошей, своєрідними „у. о.‖, на які 

студенти обмінюють свої „трудові зусилля‖ і створені ними продукти 

(відповіді, реферати тощо). Біхевіоризм, в цілому, саме й розуміє відносини 
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організму із навколишнім середовищем як обмін. Основну ідею біхевіоризму 

звичайно ілюструють схемою S - R. Але оскільки S виникає із зовнішнього 

середовища, а R адресується зовнішньому ж середовищу, то точніше цю 

схему можна зобразити так: 

Зовнішнє 

середовище 

→ S → 

Організм 

← R ← 

Ця схема наочно представляє і обмінний характер відносин організму 

із середовищем у біхевіоризмі, і, відповідно, поясняє причину популярності 

біхевіоризму в американському суспільстві. Навчальний предмет в кредитно-

модульній системі відповідно перетворюється на товар, що має бути 

сертифікований та стандартизований як і будь-який товар у магазині і 

проданий «продавцем»-викладачем «покупцеві»-студентові. Причому, як і у 

звичайному акті купівлі-продажу, покупець має право сам формувати перелік 

обраних товарів, так у кредитно-модульній системі в ідеалі студент сам 

формує перелік предметів, які він вивчатиме («купуватиме»). Питання тільки 

в тому, які наслідки може спровокувати таке впровадження ринкових 

відносин у саму серцевину навчального процесу. 

Негативні ефекти впливу ринку на особистість уже давно потрапляли 

до зони уваги соціальних психологів, особливо гуманістичного напряму. Так, 

Е. Фромм і К. Роджерс відзначали знеособлюючий, деіндивідуалізуючий 

характер цього впливу. Інакше кажучи, один з головних ймовірних наслідків 

ринку – депривація різних форм прояву індивідуальності, у тому числі 

самоактуалізації (А. Маслоу). Але це означає й депривацію творчості. Отже, 

одним з головних наслідків впровадження кредитно-модульної системи 

організації освітнього процесу, які можна в майбутньому очікувати на 

макрорівні, є скорочення прошарку творців науки, техніки, економіки тощо 

і, відповідно, консервація фундаменту тієї системи знань і технологій, які 
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існують у суспільстві на даний історичний період. Таке суспільство 

перетвориться на споживача ідей, втративши здатність до творчості, і буде 

змушене запозичати знання ззовні в готовому вигляді [1, с.36-62]. 

З огляду на ідейну близькість психологічної основи кредитно-

модульної системи організації освітнього процесу з підходом Б. Ф. Скіннера, 

можна спробувати застосувати критичні зауваження, адресовані цьому 

підходові, до самої цієї системи. Чи не найбільш глибокий критичний аналіз 

методології «радикального біхевіоризму» Б. Ф. Скіннера був запропонований 

Ф. Василюком [2]. Зокрема, найбільшою вадою «скіннеризму» Ф. Василюк 

вважає підміну реального зовнішнього середовища активності суб'єкта 

«концептуальним середовищем» [2, с. 130]. На думку Ф. Василюка, у Б. Ф. 

Скіннера зовнішнє середовище - це не щось чуттєво дане суб'єктові, а «чорна 

скринька», що складається для суб'єкта  повністю «з батогів і пряників», які 

спрямовують його поведінку [2, с. 128 - 129]. У кредитно-модульній системі  

система знань – це так само не те, що відкриває суб'єктові можливість для 

дослідницького чи творчого контакту з реальністю, а певний обсяг 

інформації для засвоєння, тобто – «віртуальна реальність» (= «концептуальне 

середовище»), побудована за певними умовними правилами і яка 

супроводжується «батогами та пряниками» (покараннями та підкріпленнями-

балами). Ця реальність не повинна бути досліджена (як об'єктивна 

реальність), а має бути засвоєна. І це є кінцевою метою навчальної поведінки 

в кредитно-модульній системі. У цьому сенсі знання – це не те, що відкриває 

людині світ, а те, що ізолює її від нього. 

У Б. Ф. Скіннера середовище розуміється як таке, «що складається зі 

стандартного набору положень» [2, с. 128 - 129]. Це означає, що середовище 

витлумачується як завжди вже наперед в певному сенсі відоме й стале. Тому 

в такому середовищі адекватним способом активності є технології не 

творчого дослідження, а правильної поведінки в стандартних ситуаціях. Слід 

сказати, що й у кредитно-модульній системі організації освітнього процесу 
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закладено тенденцію зводити систему знань, що даються студентові, до 

набору «правильних» технологій у відповідних сферах життя. 

Питання в тому, хто визначатиме «правильність» цих технологій чи 

взагалі знань. Якщо реальність по суті замінюється «концептуальним 

середовищем», то людина втрачає особистий критерій адекватності знання, 

оскільки вона перебуває поза прямим контактом з реальністю. Отже тут 

логічним стає некритичне засвоєння тієї системи знань, що дається людині в 

готовому вигляді. Це, між іншим, ідеальний шлях для запровадження 

«єдиномислення» за Дж. Оруеллом із відповідним подальшим формуванням 

«одновимірної особистості», описаної Д.Рісменом, та «авторитарної 

особистості», описаної Т. Адорно. Демократія на рівні вибору навчальних 

предметів тут корелює з примусовістю (некритичністю) прийняття змісту 

пропонованих знань. (Те, що однодумність для Заходу не неможлива, можна 

спостерігати за дивною ідеологічною однаковістю голлівудських фільмів). У 

зв'язку з цим цікавим є зауваження Ф. Василюка щодо форм досліджень Б. Ф. 

Скіннера: «Тварини в експериментах Скіннера по суті виявилися не більше, 

ніж дуже зручною деталлю самодіючих установок» [2, с. 127]. «Самодіюча 

установка» - це і є різновид «концептуального середовища». 

Висновки. Отже, на нашу думку, психологічною основою кредитно-

модульної системи організації освітнього процесу в остаточному підсумку є 

продукуванням «зручних деталей» до соціальних «самодіючих макро-

установок». Якщо кредитно-модульна система організації навчального 

процесу вибудовується за популярною в західній (у першу чергу в 

американській) науці схемі S – R, то вітчизняні психолого-педагогічні 

розробки створювалися на іншій науковій і світоглядній схемі S – O (суб'єкт 

– об'єкт) [3]. Це означає, що зміст кредитно-модульної системи організації 

освітнього процесу - підготувати людину до адаптації до середовища, 

причому до середовища штучного, створеного людиною (матеріалізованого 

«концептуального середовища»). Мета ж вітчизняної традиції освіти – 

підготувати людину до активного, діяльного перетворення нею, як суб'єктом, 



 79 

реальності як сукупності об'єктів. Вважати, що такий підхід гірший - 

помилка. Це просто інший підхід, за яким стоїть розуміння людини як 

творчо-трудової істоти на відміну від біхевіористського образу людини як 

функціонуючого організму, що адаптується до середовища. S - O-схема 

виразилася в діяльнісному підході: саме поняття «діяльність» виражає 

специфіку взаємодії суб'єкта й об'єкта. Характерно, що в англійській мові 

немає еквівалента цьому поняттю. Навчальна діяльність для американської 

(або американізованої) свідомості тотожна навчальній активності, або 

навіть навчальній поведінці («научінню»). Відтак, кредитно-модульна система 

організації освітнього процесу за всіх її позитивних якостей, зокрема, 

індивідуалізації навчання - це система управління не навчальною діяльністю, 

а навчальною поведінкою. У даному контексті виникає природне запитання: 

перехід від навчальної діяльності до поведінки - це крок уперед чи крок 

назад? Перш ніж запроваджувати у вітчизняній системі вищої освіти 

кредитно-модульну систему організації навчального процесу слід було б 

знайти обґрунтовану відповідь на це питання. На нашу думку, ця відповідь 

досить очевидна. 
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РОЛЬ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА: СТРЕС ТА 

ПСИХОСОМАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ 

 

Перше повідомлення  про соматичні зміни у тварин  на вплив   стресу 

з’явилася в публікації  ендокринолога Ганса Сельє ще в 1936р. [4]. Після ряду 

експериментів на пацюках  він виявив при  розтині  їх трупів сильне 

збільшення   наднирників.  Прояви стресу Г. Сельє назвав неспецифічним 

адаптаційним синдромом. Вчені спочатку скептично віднеслися до 

повідомлення Сельє, адже усім давно було відомо, що без відносно слабких 

стресів (різноманітних подразників), без сигналізації із зовнішнього світу та 

внутрішнього середовища організму пристосування і відповідно виживання 

було б неможливим.  Дослідник уточняв, що не так важливо, які та з якою 

силою стресори діють на організм, але більш важливішим є реакція 

організму,  відповідь на це подразнення. Тобто рівень ефекту чи реакції  

залежить, на його думку,  від типу нервової системи, стану гомеостазу на 

даний момент, реакції інтегруючих систем (нервової та ендокринної), реакції 

імунної системи і т.п. Проте,  стало зрозуміло, що занадто сильний, 

короткотривалий стрес  оказує  руйнівний вплив на організм,  викликаючи 

хворобливі зміни із-за виходу  гомеостазу з-під контролю, виходу функцій  за 

межі норми реагування.  

Цікаво, що якщо до цього ці явища не вважали за серйозну проблему (і 

так зрозуміло, що «усі хвороби від нервів»), то уже менш як через 40 років 

пізніше з’являється  відгалуження попередньої уже визнаної реакції 

організму, нової проблеми, яку назвали синдромом емоційного чи 
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професійного «вигорання», [1], а ще через 10 років (1984) офіційно медична 

практика визнала  ще один  синдром - «хронічної втоми» (СХВ). Почали  

фіксувати  і інші синдроми, що мають стресову причину, очевидно 

імпринтингового походження чи прояву  стійкого  динамічного стереотипу. 

Це так званий синдром учасника бойових дій  ( «в’єтнамський» - у 

американських солдатів, «афганський» у радянських, наприклад ), відомі і 

інші. [2,3,5-8]. 

Стало зрозумілим, що в основі і типового стресу, і «вигорання», і СХВ 

-   стреси різного походження, сили та тривалості,  різні  реакції людини  на 

дію стресора, виду адаптації. Тоді як до цього часу усе це «списували» на  

стрес взагалі і призначали однотипні заходи щодо профілактики та лікування. 

Наше повідомлення присвячене специфіці подразників-стресорів та 

характеристиці проявів деяких видів   синдромів . 

Подразники факторів довкілля, безумовно, потрібні щомиті для усього 

живого в т.ч. і для людини. Вони впливають на організм непомітно,  без них 

людина як соціальна зоологічна одиниця практично жити не могла б і навіть 

швидко деградувала б  (про що свідчать наслідки різних депривацій, 

ізоляцій), до них організм давно адаптований і у нього виробилась на них 

відповідна (в межах норми реагування) реакція. Ці подразники позитивні, 

хоча  їх (на наш погляд не зовсім правильно) також   класифікують як  

стресори. 

Стрес негативного плану – це досить сильне, частіше всього 

короткотривале, неочікуване подразнення (вибух , виверження вулкану, 

землетрус, цунамі,  пожежа, сильна емоційна реакція, смерть близької 

людини, наприклад,  і т.д.).   Стрес має три фази:  шок, пристосування 

(резистентності) та астенію. Ці фази можуть відбуватися послідовно майже 

одноразово, при успішній адаптації третя стадія може і не бути реалізованою. 

Себто, людина часто проходить перші дві стадії, але коли вона успішно 

справляється з дією стресу, адаптується, організм повертається до 

попереднього стану,  до нормалізації гомеостазу. Такого походження стрес 
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досить часто закінчується соматичними ушкодженнями (інсульт, інфаркт, 

виразкові хвороби, суїцид, психічне зрушення тощо). Одна і та ж новина про 

якусь подію але з різним знаком,  може викликати бурхливу радість чи, 

навпаки, крайнє занепокоєння, емоційно сприймається інакше і може 

викликати стрес  майже однакової сили, з однаковими наслідками для 

організму сприймаючої особи. 

В 1974р Х.Дж. Фрейденбергер (американський психіатр) вводить в 

науку термін під назвою синдрому емоційного або професійного «вигорання» 

[цит. За 1]. Його описують як психологічний стан здорових людей, перш за 

все комунікативних професій, які довгий час  працюють  та  спілкуються з 

іншими людьми, в системі «людина-людина»,в результаті інтенсивного 

спілкування з клієнтами, в емоційно напруженій обстановці (психологи, 

соціальні працівники, диспетчери, медичні працівники, наглядачі в тюрмах, 

касири, продавці, учителі, педагоги, менеджери, безробітні і т.п.).  Часто ця 

комунікація перевантажує психіку людини. Частіше стресорами в цьому 

випадку служать слова, емоції та деякі невербальні подразники. Людина, що 

має ознаки «вигорання» відчуває сильну втому, негативне відношення до 

іншої чи інших людей, знижену повагу до самого себе, втрату інтересу до 

самої роботи і професії, можливі головні болі, безсоння, втрата апетиту і 

відповідно втрата ваги або, навпаки, переїдання і поява зайвої ваги (особливо 

у безробітних), іноді виникає агресивність, деморалізація, розчарування. 

Таких, зовні ніби абсолютно здорових людей, деякі люди   іноді вважають  

симулянтами. Тобто, зовні фізично ніби здоровій людині не довіряють, що 

вона має певні проблеми зі здоров’ям. Психологи вважають «вигорання» як 

механізм захисту, бо воно допомагає людині економно і дозовано 

використовувати свої енергетичні ресурси. Все врешті залежить від типу 

нервової системи (темпераменту) самої «вигоряючої» людини, частково від 

недостатньої фахової підготовки, від специфіки оточення з боку колег, 

впливу розпоряджень недосвідченого керівництва, відсутності оптимальних 

умов праці. Спрацьовує, очевидно, механізм сумації негативних подразнень. 
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На сьогодні відомий т.зв. інформаційний стрес. Причинами його бувають: 

семантичні (змістовні), суб’єктивна складність завдання, відповідальність 

завдання, небезпека ситуації, недостатній контроль за ситуацією, невідомість  

операторської ситуації,  інформаційне протиріччя,  дефіцит часу, великий 

термін впливу робочого навантаження, аритмічність інформації, високий 

темп доставки інформації, відволікання уваги, неправильний вибір потрібної 

інформації, сумісництво роботи,  відмова системи, блокіровка сигналів, 

накладка сигналів, недисциплінованість, безвідповідальність, неохайність,  

низький рівень знань, відсутність досвіду, зниження резервів організму при 

захворюванні, функціональні відхилення (укачування, стомлюваність, слаба 

чутливість органів відчуття), низька або висока мотивація до справи 

(особливо у кар’єристів),  психічні особливості особистості, недоліки 

мікроклімату, невідповідний газовий склад повітря, високий рівень акустики, 

вібрації, недостатня освітленість робочого місця, поганий мікроклімат в 

колективі, недостатня сумісність, низький ролевий статус, недостатній рівень 

соціальної відповідальності, особистого довір’я, схвалення; недоліки в 

компоновці, забарвленні приладів, у  конструкції приладів, органів 

управління тощо. З іншого боку фахівець не здатний  або свідомо не бажає 

звикати до  ситуації, яка йому неприємна, не приносить задоволення, 

знаходиться за межами його переконань, тощо.  

 Люди, що мають цю проблему, починають допомагати собі, піднімати 

тонус, приймаючи збуджуючі засоби (каву, чай, алкоголь, нікотин і навіть 

наркотики). Коли ні доза, ні частота  вживання збуджуючих засобів  не 

приносять очікуваного ефекту, така людина починає знижувати збудження, 

приймаючи  транквілізатори, антидепресанти. Тимчасово після таких 

процедур можливе полегшення, проте проблема повністю не знімається. 

Медичні дослідження свідчать, що це пов’язано на перших порах не з 

соматичними а функціональними порушеннями, порушенням гомеостазу і 

характеризуються  проявами з боку нервово-ендокринної сфери. Страждають 

дещо більше(за деякими результатами досліджень 54 і більше%) жінки, вік 
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цих людей від 21 до 52років, та саме тоді, коли досить довго працюють в цій 

системі «людина-людина». Психологи доводять, що жінка більше, ніж 

чоловік навантажена психологічно ( вона більш емоційна, крім роботи, жінка 

майже повністю задіяна на кухні, займається більше  вихованням дитини). 

Такі пацієнти скаржаться на недомагання, головні болі, напруження 

м’язів, емоційну нестабільність, часті зміни настрою, зниження 

працездатності, діарею чи запори, метеоризми, похолодання стоп ніг та 

долоней рук. Скарги з боку травної , дихальної, серцево-судинної систем, які 

однак не підтверджувались спеціальними методами дослідження, порушення 

пам’яті, уваги. Отже «вигорання» виникає від довготривалого впливу 

стресорів дещо меншої сили, але особливо тоді, коли вони  попадають на 

сприятливий «грунт»: слабка нервова система, слабка фахова підготовка, 

песимізм, «допомога» колег, невдячні клієнти, пацієнти і т.п. Емоційне 

виснаження проявляється в  переживаннях зниженого емоційного тонусу, 

втраті зацікавленості до оточення, в агресивних реакціях, проявах гніву, 

появі симптомів депресії. 

 Японські автори вважають, що крім деморалізації, виснаження та 

втрати мотивації існує ще четвертий фактор, а саме - залежність, яка 

проявляється головними болями, порушенням сну, подразливістю, а також 

наявність хімічних залежностей (алкоголь, паління). Явище „вигорання‖ 

розглядають як стан фізичного і психічного виснаження, викликаного 

довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях. При 

цьому головним фактором є емоційне виснаження. 

Виробничий стрес та синдром «вигорання» провляється в фізіологічних 

та психічних реакціях на складну виробничу ситуацію. Виробничий стрес 

впливає на продуктивність працівника, фінансову ефективність, стабільність 

і конкурентну здатність усієї організації в цілому.  В результаті „вигорання‖ 

людина втрачає психічну енергію, в неї розвивається психосоматична втома 

(виснаження), емоційне виснаження, з‖являється невмотивована тривога, 

дразливість, вегетативні розлади, знижується самооцінка, втрачається  
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усвідомлення власного професійного рівня. Це властиво частіше 

„трудоголікам‖, тобто тим, хто працює з високою самовіддачею та 

відповідальністю. Прояв: незадоволення собою і роботою, відчуття 

„загнаності в клітку‖, симптоми тривоги, депресії, емоційний дефіцит, 

психосоматичні порушення. Тобто це психосоціальне явище. 

Наступне захворювання стресового походження,  описане  в 1984р 

американським фахівцем А.Ллойдом, увійшло в науку під назвою синдрому 

«хронічної втоми» (СХВ). Вперше його спостерігав в Америці лікар Поль 

Чейні який мав справу з 200 хворими в один і той же період та в одному і 

тому ж регіоні в 1984р. [6]. Головний симптом - постійне відчуття втоми. Але 

при цьому спостерігалися ще і інші специфічні прояви: дифузний біль м’язів 

особливо шиї та спини, біль суглобів(особливо великих)  кінцівок проте без 

їх припухання чи почервоніння, без запальних явищ (артритів), характер болі 

інший, ніж при ревматизмі; симптоми простуди або слабкої лихоманки, біль 

в горлі, припухлість деяких лімфатичних вузлів, забування, депресивні стани, 

порушення сну, прояв симптомів на протязі відносно короткого часу (годин 

чи днів).  

Знову ж таки дещо частіше страждають жінки, молоді люди частіше 

ніж дорослі.   

Хворобу пов’язували з порушенням  імунної системи, з алергіями, з 

наявністю вірусів в організмі (в першу чергу герпесу, мишиного вірусу, 

тощо), післяопераційними станами організму, алкоголізмом, 

переохолодженням чи перегріванням, після видужання  на вірусні хвороби, 

недоїданням чи переїданням, фізичної чи інтелектуальної перевтоми. 

Можливі болі в області серця  (спеціальні методи дослідження не 

вказують, однак, на певні недуги -ендокардити, міокардити тощо); біль 

м’язів, але при відсутності запальних процесів – міозитів; діарея чи запори, 

але без морфологічних змін в органах травної системи; астенія, депресія, але 

лише на рівні пограничних проявів, явища з психічними відхиленнями. 
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Відомий ще один специфічний  прояв стресового походження -  

синдром учасника бойових дій, симптомами якого є:  нав’язливі напливи 

спогадів про особливості важких ситуацій на війні,  відчуття відірваності, 

самотності, відчуженості від інших людей,  вибухи необґрунтованого гніву 

або агресивності поряд з відчуттям втоми, самотності, тривоги, провини 

перед загиблими. Постраждалим властива імпульсивність дій і тому у них 

бувають часті  сімейні драми,  неадекватність поведінки в колективі, 

неврівноваженість, нестабільність настрою і т.д. 

Надбаний динамічний стереотип реакції на ворога, небезпеку, 

імпринтинг крові, смертей довгостроково диктує поведінку, яка проявляється  

підвищеною підозрілістю і пильністю, у прагненні застосовувати силові 

прийоми (емоційний, словесний або фізичний) на оточуючих з будь-якого 

приводу. Нездатність пристосуватись до нових соціальних стосунків, які 

значно відрізняються від військових. 

Із засобів біологічної адаптації в даній ситуації важливі: 

Фізіологічна адаптація – це гомеостаз  функціонального стану 

організму. Гомеостаз регулюється ендокринною та нервовою системами, 

безумовними та умовними рефлексами, між якими існують прямі та зворотні 

зв’язки.  

Поведінкова адаптація – це вибір організмом стратегії поведінки. Вона 

реалізується на базі фізіологічних проявів організму. При цьому важливу 

роль відіграють аналізаторні системи, кора головного мозку, умовні 

рефлекси. Прикладом може бути поведінка людини  на вулиці, в 

незнайомому колективі тощо. 

 Соціальна адаптація – це взаємозумовлений процес 

пристосування індивіда до соціального середовища і пристосування 

суспільства до потреб особистості.  

 Соціальна адаптація – складний, багаторівневий процесс, що 

відображає пристосування особистості або соціальної групи, до реального 

соціального середовища. Процес соціальної адаптації  починається з 
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усвідомлення особистістю (соціальною групою) тих обставин, що минулий 

досвід не сприяє досягненню успіху і необхідно змінювати модель поведінки 

із врахуванням вимог, умов нового соціального середовища. А для зміни 

поведінкових зразків необхідна активна позиція самої особистості. 

Кожен індивід живе в реальному суспільстві, йому доводиться 

постійно пристосовуватися до тих чи інших процесів життєдіяльності. Усі 

фактори впливають або безпосередньо на організм людини або діють як 

інформаційний влив сигналів-стресорів першої сигнальної системи. 

Соціальні фактори це: виробнича діяльність, побутова сфера, спілкування 

однієї людини з іншою (комунікація), стосунки людини і машини (інженерна 

психологія) і, нарешті, інтрапсихічна адаптація. Абіотичні фактори 

виробничої сфери діють на людину через першу сигнальну систему, а  в 

соціумі діє в основному друга сигнальна система - словесна інформація. 

Слово як сигнал сигналів в даному випадку відіграє роль стресора. 

Від впливу багатьох факторів природного середовища людина захищає 

себе надбаннями соціуму. Це житло і одяг, засоби пересування, заміна 

мускульної енергії людини  використанням мускульної сили тварин, знарядь 

праці, машин, це колосальне зростання обємів використання різних  джерел 

енергії, це створення технічних засобів, які допомагають людині в розумовій 

діяльності та засобів інформаційного звязку, це створення хімічних 

технологій та синтез багатьох хімічних сполук, це діяльність сільського 

господарства та харчової індустрії, які забезпечують людину продуктами 

харчування і т.д. і т.п. 

За визначенням Г. Сельє сукупність загальних реакцій організму на ряд 

стимулів, що порушують гомеостаз фізіологічних та біохімічних процесів - 

це загальний адаптаційний синдром або синдром біологічного стресу. 

Адаптаційний синдром – це стійкі фобії, зацикленість на успіхах і т.п. В 

першій фазі напруженість систем організму досягає рівня пристосування до 

нових умов, стадія резистентності. Інакше кажучи наступає патологічна 

регуляція функцій. Якщо причина продовжує діяти чи наростає , наступає 
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фаза виснаження, при якій захисні механізми не спрацьовують і наростає 

неузгодженість життєво важливих функцій. 

Більшість наших актів поведінки – це умовні рефлекси. Усі наші 

знання,  манери, акти ввічливості, дисципліни, культурної поведінки, манер, 

релігійних обрядів не являються успадкованими а є набутими умовними 

рефлексами. Вони були вироблені впливом соціального 

середовища:―виховані’ свідомо вчителями, батьками чи несвідомо як  акти 

копіювання. В основі спілкування між окремими особинами в соціумі 

головним принципом буде наявність прямих і зворотніх зв’язків. 

Отже, різниця наведених нами синдромів у наступному: сила, 

інтенсивність, неочікуваність, тривалість впливу стресора. Стрес, як 

неспецифічний  адаптаційний синдром, за визначенням Г.Сельє – наслідок 

найбільш інтенсивного, короткотривалого впливу на організм значного по 

силі  подразника, який  призводить до соматичних порушень в організмі; 

синдром « вигорання» – емоційні навантаження, (що повязані з 

особливостями професієї), переважно вербального характеру навантаження, 

відсутність морфологічних змін в організмі; СХВ – це  втома, надлом усіх 

інтегруючих систем і перш за все порушення імунного статусу організму. Усі 

вони врешті-решт розхитують гомеостаз і можуть призвести до більш  

серйозних наслідків. 

 

Використана література 

 

1.  Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в 

профессиональном общении. СПб.: Питер, 1999.-216с. 

2. Емоційне вигорання / Упоряд.: В. Дудяк,.-К.: Главник, Е73 2007. - 

С.128 

3. Мороз И. Н., Подколзин А. А. Новое в диагностике и лечении 

синдрома хронической усталости (Собственные клинические наблюдения). 

http://medi.ru/dok/-2000.-С.1-13. 

http://medi.ru/dok/-2000.-?.1-13


 89 

4. Селье Г. Стресс без дисстресса М.: Прогесс.-1998 

5. Синдром хронической усталости – не миф, а реальность. 

http://www.mednavigator.net/ 

6. Синдром хронической усталости // доктор мед наук, зав. 

лаборатории иммунокоррекции, профессор 

Г. Арцимович /http://www.galactic.org.ua/-18.09.2009.- C.1-5.  

7. Фролов В. М., Пересадин Н. А. , Кутько И. И.  Синдром 

психоэмоционального выгорания: иммунные нарушения и рациональные 

подходы к иммунокоррекции // Проблеми екологічної та медичної генетики і 

клінічної імунології; Зб.наукових праць. - Київ; Луганськ; Харків,1993.- 

Вип.1.- С.216-232. 

 

 



 90 

Н.С. Грищенко 

старший викладач кафедри психології та соціології  

Національного університету ДПС України 

 

Дослідження проявів гендерних стереотипів в уявленні молодої сім’ї 

 

 Із 30 квітня по 29 липня 2010 року співробітники/співробітниці 

Центру у справах сім’ї та жінок Деснянского району м. Києва провели 

соціологічне дослідження «Прояви гендерних стереотипів в уявленні молодої 

сім’ї» як 2-й етап лонгітюдного (довготривалого) соціологічного дослідження 

молодих сімей м. Києва та Київської області в тому числі студентські сім’ї. 

Перший етап відбувся у 2008 році. Тому, за методологією, в 2010 році було 

опитано тих самих респондентів, які брали участь у опитуванні першого 

етапу. Крім того, було проведено 4 фокус-групи з молодими сім’ями (2 

фокус-групи з жінками і 2 – з чоловіками). 

Основні результати дослідження. 

Метою другого етапу дослідження «Прояви гендерних стереотипів в 

уявленні молодої сім’ї» було виявлення змін у системі ціннісних орієнтацій, 

життєвих навичках, дітородних установках молодих сімей, які вступили до 

шлюбу минулого року і прожили разом один рік у офіційно зареєстрованому 

шлюбу. Тому інструментарій цього дослідження передбачав декілька 

запитань з цього приводу.  

 Так, відповідаючи на запитання «Яка в цілому характеристика рівня 

добробуту Вашої сім’ї у порівнянні з рівнем добробуту середньостатистичної 

сім’ї в Україні?» , переважна більшість опитаних (40%) вказала на майже 

однаковий рівень із середньостатистичною сім’єю в Україні. У 27% рівень 

добробуту не значно, але нижчий, у п’ятої частини (20%) – значно нижчий 

( див. табл. 1).  
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Таблиця 1.  

Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

«Яка в цілому характеристика рівня добробуту Вашої сім’ї у 

порівнянні з рівнем добробуту середньостатистичної сім’ї в Україні?», % 

 % 

      1.  Значно нижчий 20 

      2.  Не значно, але нижчий 27 

      3.  Рівень однаковий 40 

      4.  Не значно, але вищий 10 

      5.  Значно вищий 3 

  

Останнім часом молодята при вступі у шлюб звертаються до укладання 

шлюбного контракту. Не дивлячись на те, що ця практика  набирає обертів  у 

світі, в Україні вона поки що не зовсім поширена. Серед опитаних 

респондентів лише 12% молодих сімей уклали шлюбний контракт, а 3 % 

взагалі про нього не чули ( див. рис. 1). 

Рисунок 1 

Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

«Чи уклали Ви  з Вашою/им  дружиною/чоловіком шлюбний 

контракт?», % 

 

 



 92 

 Що стосується  такого релігійного обряду як вінчання, то серед 

опитаних 38% вдавалися до цього, 40% - ні, а 12% бажають обвінчатися (див. 

табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

„Чи вінчалися Ви (або будете вінчатися)?”, % 

 % 

Так 38 

Ні 40 

Ні, але бажаємо 12 

 Здається, що за роки спільного мешкання молоді сім’ї краще  

розуміють уподобання свого чоловіка/дружини. Цей факт підтвердився 

результатами опитування. Так, 84% молодих сімей вказали на те, що знають 

повністю уподобання своєї половинки, 10 %  - знають приблизно, взагалі, а 6 

% зізналися в тому, що не знають в принципі про уподобання (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

„Чи можете Ви з впевненістю сказати, що повністю знаєте 

уподобання Вашого/ої  чоловіка/дружини?”,% 

 % 

1.  Знаю достатньо 84 

2.  Знаю приблизно, взагалі 10 

3.  Не знаю 6 

 Відповідно, 88% респондентів вказали на те, що у них існує 

спільність поглядів та інтересів у житті з чоловіком/дружиною : причому 

56% вказали на лише спільність з окремих питань, а 32%  про це заявили 

впевнено.   Цікавим є той факт, що у 12% сімей існує розбіжності у поглядах: 

5% вказали на повну розбіжність, а 7% - на те, що їх погляди різні взагалі 

(див. рис. 2).  
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Рисунок 2 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

„Чи можете Ви сказати, що у Вас з Вашим/ою чоловіком/дружиною 

існує спільність поглядів та інтересів у житті?”, % 

 Оцінюючи психологічні якості, які притаманні чоловікові/дружині, 

за результатами опитування, виявилося що всі позитивні якості, які були у 

переліку запитання, було відмічено переважною більшістю опитаних (див. 

табл. 4).  

Таблиця 4 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Оцініть, в якій мірі перераховані нижче якості Вашого/ої  

чоловіка/дружини йому/їй притаманні», % ствердних відповідей 

(респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді) 

 % 

1.  Доброта, чуйність  67 

2.  Цілеспрямованість при досягненні 

своєї мети 

45 

3.  Ввічливість тактовність 44 

4.  Емоційність, вразливість 76 

5.  Розсудливість 86 

6.  Спокійний, стриманий характер 71 
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7.  Щедрість (бажання більше дати, 

ніж взяти) 

88 

8.  Рішучість, настирність 86 

9.  М’якість, поступливість 66 

10.Почуття гумору 89 

11. Довірливість, наївність 87 

12. Відповідальність 67 

13. Ерудиція 88 

Загальновідомо, що сім’я є однією з основних цінностей для людини. 

Цей факт багаторазово було доведено багатьма соціологічними 

дослідженнями. Сім’я виконує багато різних функцій. Які саме функції є 

найбільш важливі для опитаних представників молодих сімей ? Це питання 

також було закладено в інструмент рай дослідження. Виявилося, що для 96% 

опитаних на першому місці стоїть народження та виховання дітей, на 

другому - задоволення потреб у коханні, особистому щасті, почутті 

захищеності від зовнішнього світу (89%), а на третьому - ведення 

домашнього господарства (87%). Щодо інших функцій, які виконує сім’я, то 

вони, на думку респондентів, також є дуже важливими, і відповіді 

респондентів складають щодо них переважну більшість ( принаймні, більше 

50%) (див. табл. 5).  

Таблиця 5 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Які функції життєдіяльності сім’ї Ви вважаєте найбільш 

важливими?», % 

 % 

1.  Народження та виховання дітей 96 

2.  Ведення домашнього господарства 87 

3.  Матеріальна підтримка неповнолітніх 

дітей та недієздатних членів сім'ї 

65 



 95 

4.  Контроль і відповідальність за поведінку 

членів сім'ї 

78 

5.  Духовне спілкування та розвиток 

особистості членів сім'ї 

76 

6.  Задоволення потреб у коханні, 

особистому щасті, почутті захищеності від 

зовнішнього світу 

89 

7.  Організація раціонального відпочинку 77 

8.  Задоволення сексуальних потреб 80 

 9.  Можливість через вступ до шлюбу 

піднести свій соціальний статус, покращити своє 

положення в суспільстві 

46 

 

 На сьогоднішній день просування гендерної рівності як в 

суспільстві, так і на рівні окремо взятої сім’ї, стає все більш актуальною 

проблемою. Зрозуміло, що для нашого суспільства потрібен певний час  для 

того, щоб осмислити всю проблему і подолати певні гендерні стереотипи. 

Наприклад, той стереотип, що основним годувальником сім’ї є чоловік, 

останні роки все більше відходить на другий план. А на передньому – 

сучасна жінка, яка вдвічі, а може й втричі отримує більше заробітної платні, 

ніж чоловік. І це зрозуміло, оскільки жінки в Україні більше освічені, мають 

не гірші шанси щодо кар’єри. Інше питання – поєднання жінками 

функціональних  та сімейних обов’язків. В нашій країні поки що на це 

питання не звертається  достатньої уваги, у порівнянні з тим, як це робиться в 

інших країнах.  

 Серед запитань респондентам ставилося запитання „ Чи можете Ви 

сказати, що Ви є людиною, яка досягла успіху в житті?‖. Отримані відповіді 

дозволяють констатувати, що 31 % респондентів скоріше не вважають себе 

людиною, яка досягла успіху в житті, 6% - категорично заявили про свій 

неуспіх. А тих, хто скоріше вважає, що є людиною, яка досягла  успіху, 
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становить 40%. Радує те, що майже п’ята частина (23%) опитаних повністю 

ототожнює себе з успішною людиною ( див. рис. 3).  

Рисунок 3 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Чи можете Ви сказати, що Ви є людиною, яка досягла успіху в 

житті?», % 

Реалії життя змушують людей, передусім жінок, замислитися про доречність 

традиціоналістських стереотипів щодо орієнтованості жінок переважно на 

домівку, сім’ю. Головною перешкодою на шляху до успіху як чоловіки, так і 

жінки називають відсутність високооплачуваної роботи. Чоловіки хоча й 

надають роботі дещо більшого значення, проте розбіжності з думками жінок 

не істотні. 

Якщо проаналізувати те, чого вистачає респондентам для досягнення 

успіху в житті, то можна побачити, що як жінкам, так і чоловікам, не 

вистачає високооплачуваної роботи (63 та 66% відповідно),  вищої освіти (34 

та 31%), престижної спеціальності (30 та 34%), впливових знайомих або 

родичів (28 та 30%). Не виявлено суттєвих гендерних розбіжностей щодо 

браку додаткової зайнятості та взаєморозуміння з чоловіком/дружиною,  

наявності власних дітей та взаєморозуміння з батьками (див. рис. 4).  
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Рисунок 4 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Чого Вам не вистачає для того, щоб досягти успіху в житті», % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У молодих сім’ях виникає багато психологічних проблем, 

зумовлених народженням дитини і необхідністю перебудувати поведінку 

окремих членів родини та функціонування сім’ї як системного 

утворення. Здебільшого молода сім’я стикається із цими проблемами 

протягом періоду адаптації шлюбних партнерів. На даному етапі 

життєвого циклу сім`ї особливої ваги набувають рольові взаємини між 

партнерами, адже вони відповідають за сталість сімейної системи. 

За результатами проведеного дослідження у 87% респондентів є діти.  
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Рисунок 5 

Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

„Чи маєте Ви дітей?”, % 

87

13
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Так

Ні

 Якість виконання виховної функції і вирішення виховних проблем 

значною мірою зумовлена життєвим досвідом членів сім'ї, їх підготовленістю 

до подолання труднощів, до виховання дітей, а також особистісними 

якостями учасників виховного процесу, сукупністю вроджених і соціально 

набутих здібностей, властивостей. Тому перші 5 років подружнього життя у 

цьому розумінні є найскладнішими і найвідповідальнішими – відбувається 

взаємна адаптація шлюбних партнерів, висуваються зустрічні вимоги, 

виробляються спільні погляди і взаємоприйнятні моделі поведінки. Вони 

слугують основою виховання дитини у сім'ї. Спроби перевиховання одного 

партнера іншим, як правило, руйнують довіру і любов. Ці обставини 

сімейного життя молодого подружжя набувають особливої актуальності у 

зв'язку з тим, що саме в цей період у них спостерігається найбільше 

розлучень і найвища народжуваність сім’ї.  

 На запитання  щодо планування дітей 40% респондентів планують 

народження дитини через рік, 30% - через 2 роки, 20% - протягом 

найближчого року. На три роки і більше відкладають народження дитини 4% 

опитаних, а 6 % ще не вирішили з цього питання (див. рис. 6). 

Рисунок 6 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

„Чи плануєте Ви мати дітей?”, % 
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 Останнім часом дітородні установки молодих сімей змінилися в бік 

збільшення кількості дітей. Так, якщо 10 років сім’ї переважно хотіли мати 

одну, принаймні двох дітей, то зараз двох або трьох. За результатами 

проведеного дослідження цей факт доведено: 45% опитаних хотіли б мати 

двох дітей, 34% - трьох, 20% - одну дитину. Це пояснюється, по-перше, 

збільшенням виплат при народженні дитини, а по-друге, все більше 

заможних людей також змінюють свої установки щодо кількості дітей (див. 

рис. 7). 

Рисунок 7 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

„Скільки дітей Ви хотіли б мати?”,% 

 Причини, з яких молоді люди відсувають народження дитини, є 

такими:  погані житлові умови (78%), підвищення на роботі  (кар'єра) одного 

з подружжя (34%), відсутність грошей (24%) (див. табл. 6). 
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Таблиця 6 

Розподіл відповідей респондентів на запитання 

„Якщо Ви відсуваєте народження першої дитини (або другої, 

третьої), то з яких  причин?”,% 

 % 

1.  Мій стан здоров'я ( не можна мати дітей) 8 

2.  Стан здоров'я чоловіка/дружини 7 

3.  Бажаємо пожити для себе 5 

4.  Погані житлові умови 78 

5.  Підвищення на роботі  (кар'єра) одного з нас 34 

6.  Небажання одного з нас мати дітей 11 

7.  Політична та економічна нестабільність у 

суспільстві 

4 

8.  Відсутність продуманої державної політики 

підтримки сім'ї 

3 

9.  Відсутність кваліфікованої медичної допомоги 

породіллям 

2 

10.  Значні грошові витрати сім’ї на медичні 

послуги породіллям 

3 

11. Відсутність грошей 24 

Не дивно, що проблеми матеріального характеру висуваються 

молодими людьми на перший план. Фінансове забезпечення сім’ї 

впливає й на дітородні установки. Тому, важливим є стабільність 

заробітку, працевлаштування, безробіття тощо. За результатами 

опитування виявилося, що   майже половині опитаних проблема 

безробіття не загрожує (45%), третина зізналися, що можуть стати 

безробітними (34%), а 21% вагалися з відповіддю ( див. рис. 8).   

Рисунок 8 

Розподіл відповідей респондентів на запитання  

„Чи загрожує Вам проблема безробіття?”,% 
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  Інструментарій дослідження містив запитання про внутрішні 

проблеми суспільства, які можуть вплинути на майбутнє сім’ї опитаних 

респондентів. Майже всі перелічені соціальні проблеми, які є актуальними 

для суспільства, були зазначені респондентами (див табл. 6).  

Таблиця 6 

Розподіл  відповідей респондентів на запитання 

„Які з внутрішніх проблем нашого суспільства можуть більш за все 

вплинути на майбутнє Вашої сім’ї?‖, %  

(респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді) 

 % 

1. Зростання цін 91 

2. Зростання числа кримінальних проявів 89 

3. Загроза безробіття 78 

4. Слабкість, неспроможність державної влади 85 

5. Загострення національних конфліктів 45 

6. Екологічна ситуація, вплив наслідків 

―Чорнобиля 

67 

7. Криза культури, моралі 79 

8. Загроза втрати незалежності Україною 61 

9. Загроза збідніння особисто для Вас 97 
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Висновки 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки щодо 

існування молодих сімей, а також проблем, з якими вони стикаються:  

 майже у половини молодих сімей рівень добробуту є досить 

низьким; 

 за рік спільного офіційного мешкання подружжя добре узнали 

уподобання своєї жінки/чоловіка і переважна більшість з них мають 

спільність у поглядах та  інтересах; 

 молоді подружжя щиро вказали на добрі, позитивні якості, які 

притаманні їх половинці, а саме: доброта, чуйність, рішучість, довірливість, 

щирість тощо; 

 серед основних функцій, що виконує сім’я, молоді подружжя 

вказали для народження та виховання дітей, задоволення потреб у коханні, 

особистому щасті, почутті захищеності від зовнішнього світу, ведення 

домашнього господарства; 

 більше половини опитаних вважають себе людиною, що доcягла 

успіху в житті; для багатьох респондентів, не вистачає високооплачуваної 

роботи, вищої освіти, престижних знайомих або родичів; 

 молоді сім’ї мають установки переважно на дво- та трьох дітну 

сім’ю, а серед основних причин, з яких молоді люди відсувають народження 

дитини, є:  погані житлові умови, підвищення на роботі  (кар'єра) одного з 

подружжя, відсутність грошей; 

 актуальні соціальні проблеми українського суспільства турбують й 

опитаних респондентів, особливо занепокоїть проблеми матеріального 

характеру, а саме: зростання цін, слабкість держави, криміногенна ситуація; 

 у відповідях респондентів досить чітко прозвучали основні ґендерні 

стереотипи про роль і призначення жінки, про розподіл чоловічих і жіночих 

обов’язків. Водночас отримані відповіді є досить різноплановими, що 

говорить про існування різних думок із розглянутих питань; 
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 найбільш поширені у молодіжному середовищі установки 

складають таку картину: жінка повинна займатися домашнім господарством і 

дітьми, але їй при цьому не обо в’язково ставати домогосподаркою, а слід 

намагатися поєднати професійну кар’єру і хатню роботу. Вільний вибір у 

цьому питанні належить самій жінці. У будь-якому випадку жінці необхідно 

здобути освіту і професію. Однак занадто багато уваги роботі жінка, у якої є 

родина, приділяти не може. Основний внесок у сімейний бюджет повинен 

робити все ж чоловік, якого в жодному випадку не можна перетворювати на 

«домогосподарку», навіть якщо дружина робить великі кар’єрні й фінансові 

успіхи.  

У той же час опитані молоді сім’ї із студентів в цілому демонструють 

більш ґендерно прогресивні уявлення про ґендерний характер професій і 

розподілу обов’язків у родині, ніж просто молоді сім’ї . Це свідчить не лише 

про більшу популярність ідей ґендерного егалітаризму серед молодого 

покоління, але й про те, що вплив вищої школи на формування ґендерної 

ідентичності її випускників не є визначальним, а конкурує з іншими 

джерелами знань і цінностей. Ця тема видається нам перспективним 

напрямом подальших досліджень. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ 

 

Наразі, ми спостерігаємо, що в підрозділах органів внутрішніх справ 

України, поряд із суто юридичними професіями, досить успішно доводить 

своє право на існування і професія практичного психолога. Звичайно, 

запровадження психологічної служби в такому специфічному відомстві як 

міністерство внутрішніх справ (МВС) відбулось не одразу. Однак, зараз уже 

важко уявити собі діяльність працівників органів внутрішніх справ без 

допомоги, сприяння та участі психологів. До речі, відомчі психологи довели 

свою необхідність та ефективність, а подекуди і незамінність, і в інших 

відомствах та професіях, що відносяться до професій екстремального 

профілю. З одного боку ми можемо стверджувати, що це світова тенденція, а 

з іншого боку – це вимога життя.     

Проблему психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ в цілому та питання підготовки практичних психологів для органів 

внутрішніх справ досліджували багато науковців. Зокрема такі, як 

В.Г. Андросюк, В. І. Барко, О.В. Іванова, Л.І. Казміренко, М.В. Костицький, 

Ю.Л. Майдіков, В.С. Медведєв, Д.О. Ніколенко, О.П. Сєверов, 

В.М. Синьов, Г.О. Юхновець, С.І. Яковенко та інші.  
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Враховуючи існуючий досвід, наукові дослідження ми ставимо перед 

собою завдання проаналізувати, узагальнити та підсумувати проблеми 

соціально-психологічного супроводу сучасного стану підготовки та 

здійснення діяльності практичних психологів органів внутрішніх справ та 

подальші перспективи. 

Слід зазначити, що окремою категорією практичних психологів є 

психологи органів внутрішніх справ (ОВС), на яких покладені досить 

специфічні та різноманітні професійні функції. Актуальні тенденції розвитку 

України вимагають радикальних змін у суспільній свідомості, відходу від 

історичних традицій тоталітаризму та формування пріоритетності людського 

потенціалу, особистісних прав та свобод. Керівництво органів внутрішніх 

справ для вирішення цих завдань задає чіткі орієнтири на перехід від 

«каральних» функцій органів та підрозділів міліції до функцій 

«обслуговування» населення. Обрані шляхи модернізації вищої освіти МВС 

співзвучні загальнодержавним та загальноєвропейським підходам.  

Складність професійної підготовки практичного психолога ОВС 

обумовлена необхідністю поєднання вимог професії психолога з вимогами 

професійної діяльності працівника міліції, які можуть бути малосумісними а 

інколи протилежними.  

Так, професія психолога вимагає від особистості таких якостей як: 

креативність, самостійність, лідерські якості, вміння впливати на інших, 

індивідуалістичний стиль поведінки. Професія ж працівника ОВС передбачає 

необхідність конформної поведінки, виконавської дисципліни, чітке 

наслідування професійним стереотипам та вимогам, що складно поєднується 

з креативністю та творчістю в професії психолога. 

До основних завдань професійної підготовки психологів як працівників 

ОВС можна віднести: 

- оволодіння необхідними знаннями і спеціальними навичками для 

успішного виконання оперативно-службових завдань; 
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- підвищення професіоналізму працівників органів внутрішніх 

справ через вдосконалення спеціальних навичок; 

- розвиток особистих високоморальних якостей, почуття 

патріотизму та відповідальності, здібностей до сумлінного виконання 

професійних обов'язків, підвищення рівня загальної культури; 

- зміцнення зв'язків з населенням, забезпечення працівниками 

міліції прав людини в ході виконання ними службових обов'язків. 

Під професійною підготовкою в органах внутрішніх справ розуміється 

певна система навчання працівників органів внутрішніх справ, метою якого є 

розвиток професійно-важливих знань, умінь та навичок необхідних для 

успішного виконання оперативно-службових завдань та функціональних 

обов’язків (Наказом МВС України від 25.11.2003 №1444 «Про організацію 

професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу ОВС 

України» регулюється організація та проведення професійної підготовки в 

органах внутрішніх справ) [1]. 

Система професійної підготовки включає: 

1. Початкова підготовка. 

2. Підвищення кваліфікації. 

3. Перепідготовка. 

4. Стажування. 

5. Службова підготовка. 

6. Навчання в аспірантурі, ад'юнктурі та докторантурі. 

7. Самостійна підготовка. 

У свою чергу службова підготовка включає в себе: 

- функціональну підготовку; 

- тактику дій особового складу в типових і екстремальних ситуаціях; 

- вогневу підготовку; 

- фізичну підготовку; 

- психологічну підготовку; 
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- загальнопрофільну підготовку (медична підготовка, засоби зв’язку і 

спеціальної техніки, цивільна оборона). 

Згідно з Законом України «Про освіту» підготовка фахівців з вищою 

освітою здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою 

освітою) відповідно освітньо-професійних програмам (ОПП), які визначають 

зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми 

контролю та державної атестації, що затверджуються Міносвіти. Зміст освіти 

обумовлений цілями та потребами суспільства, вимогами до системи знань, 

умінь та навичок, світогляду, громадських і професійних якостей 

майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням 

перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури [2, 3]. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) фахівців з вищою 

освітою визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, 

типових задач діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач. 

Підготовка практичних психологів для органів внутрішніх справ 

відбувається на двох освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр» та 

«Магістр». 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра складається з 

циклів: цикл нормативної та соціально-економічної підготовки, цикл 

фундаментальної та природничонаукової підготовки, цикл фундаментальних 

та професійно-орієнтованих дисциплін, цикл дисциплін вільного вибору 

навчального закладу, першопочаткова підготовка працівника міліції, кожен з 

яких містить визначений перелік дисциплін. Також програма передбачає 

набуття практичного досвіду курсантами в рамках проходження навчальної 

практики та практичної підготовки (стажування). 

Цикл нормативної та соціально-економічної підготовки. 

Навчальна дисципліна «Історія України», «Українська мова 

професійного спрямування» , «Іноземна мова», «Філософія», «Юридична 

логіка», «Професійна етика та естетика», «Культурологія», «Релігієзнавство», 
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«Економічна теорія», «Політологія», «Соціологія», «Спеціальна фізична 

підготовка».  

Цикл фундаментальної та природничонаукової підготовки. 

«Математична статистика», «Основи біології та генетики людини», 

«Антропологія», «Анатомія та еволюція нервової системи», «Історія 

філософії», «Зоопсихологія та порівняльна психологія», «Психофізіологія», 

«Екологія», «Математичні методи в психології», «Основи демографії», 

«Педагогіка», «Основи менеджменту», «Вступ до спеціальності», «Загальна 

психологія», «Практикум з психології», «Практична психологія», 

«Експериментальна психологія», «Історія психології», «Соціальна 

психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», 

«Диференціальна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія», 

«Психодіагностика», «Патопсихологія», «Юридична психологія», «Клінічна 

психологія», «Психологічний спецпрактикум за спеціальністю», «Основи 

психотерапії», «Психологія управління», «Політична психологія», 

«Психологія підліткового та юнацького віку».   

Цикл дисциплін вільного вибору навчального закладу. 

«Вогнева підготовка», блок юридичних дисциплін: «Основи 

кримінального права», «Основи кримінального процесу», «Основи трудового 

права», «Основи адміністративного права», «Основи конституційного 

права», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Основи цивільного та 

сімейного права», «Основи психологічного консультування», 

«Кримінологія», «Право соціального захисту», «Профорієнтація та 

профвідбір», «Судова медицина та психіатрія», «Кримінальна психологія», 

«Етнопсихологія», «Психологічне супроводження оперативно-службової 

діяльності ОВС», «Основи соціально-психологічного тренінгу», «Психологія 

сім’ї», «Основи психологічної допомоги», «Психологія масової поведінки», 

окрім того, навчальна практика та стажування курсантів, які проводяться у 

практичних підрозділах ОВС з метою ознайомлення з діяльністю 

правоохоронних органів, організацією психологічного супроводження 
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оперативно-службової діяльності, закріплення і вдосконалення отриманих 

курсантами теоретичних знань, формування у них професійних умінь та 

навичок для виконання функціональних обов’язків. 

Першопочаткова підготовка працівника міліції включає наступні 

навчальні дисципліни: «Спеціальна фізична підготовка», «Долікарська 

допомога», «Тактико-спеціальна підготовка (організація та здійснення 

патрульної служби в ОВС)», «Загально-правової підготовки», «Охорона 

праці в галузі (безпека працівника міліції)», «Безпека життєдіяльності і 

цивільний захист», «Основи психології», «Вогнева підготовка».  

Навчальна практика курсантів проводиться за результатами 

завершення навчання на відповідному курсі. 

На першому курсі, у відповідності з освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців-психологів ОВС – ознайомча практика в підрозділах 

органів внутрішніх справ, основною метою якої є ознайомлення з професією 

працівника міліції. Провідними завданнями цієї практики є засвоєння 

правових та організаційних засад забезпечення охорони громадського 

порядку. 

На другому та третьому курсах – навчальна практика за спеціалізацією, 

яка передбачає ознайомлення курсантів із завданнями, функціональними 

обов’язками психолога психологічної служби ОВС. 

Стажування курсантів проводиться у практичних підрозділах ОВС з 

метою закріплення і вдосконалення отриманих теоретичних знань, 

формування у них професійних умінь та навичок для виконання 

функціональних обов’язків.  

Підготовка психологів для органів внутрішніх справ за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр» проводиться з терміном навчання 1 рік. 

Освітньо-професійна програма підготовки слухачів магістратури 

складається з циклів: нормативної та соціально-економічної підготовки; 

фундаментальної та природничонаукової підготовки; дисциплін вільного 

вибору навчального закладу, кожен з яких містить визначений перелік 
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дисциплін. Також програма передбачає набуття практичного досвіду 

курсантами в межах проходження педагогічної практики та стажування. 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки, до якого відносять наступні дисципліни: «Професійна іноземна 

мова», «Методологія наукового пізнання», «Філософські проблеми 

психології», «Вища освіта і Болонський процес».  

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної  підготовки 

включає в себе: «Інформаційні технології в психології», «Сучасні 

психологічні теорії особистості», «Актуальні проблеми практичної 

психології», «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», 

«Загальна методологія і методи досліджень в психології».  

Цикл дисциплін вільного вибору навчального закладу:  «Організація і 

проведення емпіричних досліджень в психології», «Методика викладання 

юридичної психології», «Професійно-психологічна підготовка персоналу 

органів внутрішніх справ», «Новітні методи психологічної діагностики», 

«Новітні методи надання психологічної допомоги», «Психологія девіантної 

поведінки», «Профілактика та корекція професійно-психологічної деформації 

працівників ОВС», «Постстресові розлади та шляхи їх запобігання», 

«Методи психологічного впливу», «Судово-психологічна експертиза», 

«Спеціальна фізична підготовка». 

Педагогічна практика слухачів проводиться у вищому навчальному 

закладі з метою ознайомлення з діяльністю науково-педагогічного 

персоналу, організацією та проведенням навчально-виховного процесу, 

закріплення і вдосконалення отриманих теоретичних знань, формування 

професійних умінь та навичок педагогічної майстерності.  

Стажування слухачів магістратури проходить у практичних підрозділах 

ОВС з метою вивчення організації психологічного супроводження 

оперативно-службової діяльності, закріплення і вдосконалення отриманих 

теоретичних знань, формування професійних умінь та навичок для виконання 

функціональних обов’язків.  
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У 2002 році були створені Центри практичної психології при ГУМВС, 

УМВС, УМВСТ та ВНЗ. Професійна діяльність практичних психологів ОВС 

охоплює чотири напрями: 

1. професійна орієнтація і професійно-психологічний відбір на 

службу та навчання; 

2. психопрофілактична робота та психологічне супроводження 

служби в ОВС; 

3. психологічне супроводження оперативно-службової діяльності 

органів внутрішніх справ; 

4. психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах МВС, здійснення психологічної підготовки та 

впровадження новітніх психологічних технологій. 

Згідно з Наказом МВС України № 842 від 28.07.2004 «Про подальший 

розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової 

діяльності органів внутрішніх справ України» на практичних психологів 

ОВС України покладені наступні основні завдання: 

- Надання допомоги керівникам усіх рівнів з питань зміцнення 

дисципліни й законності в органах внутрішніх справ України, створення 

ефективної системи забезпечення психологічної та психофізіологічної 

надійності персоналу. 

- Здійснення професійної орієнтації і професійно-психологічного 

відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України та 

навчання в навчальних закладах МВС України з метою визначення їх 

психологічної готовності до правоохоронної діяльності в органах внутрішніх 

справ України. Здійснення психологічного вивчення працівників, які 

переміщуються на іншу посаду в системі МВС України, з метою визначення 

їх психологічних характеристик та прогнозування психологічної готовності 

до виконання ними певних оперативно-службових завдань. 
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- Психологічна підготовка працівників органів внутрішніх справ 

України до виконання своїх функціональних обов'язків як у повсякденних, 

так і в екстремальних умовах. 

- Проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ 

України з персоналом органів та підрозділів внутрішніх справ. Здійснення 

заходів щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах. 

Психологічне консультування керівників органів внутрішніх справ України, 

а також працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей.  

- Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності 

органів внутрішніх справ України.  

- Впровадження досягнень сучасної психології в процес розкриття та 

розслідування злочинів. 

- Надання психологічної допомоги працівникам органів внутрішніх 

справ України під час охорони громадського порядку та при забезпеченні 

переговорної діяльності. 

- Розроблення та впровадження новітніх психологічних технологій в 

оперативно-службову діяльність, у тому числі із застосуванням комп'ютерної 

поліграфної техніки. 

- Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу 

в навчальних закладах МВС України, здійснення психологічної підготовки 

працівників органів внутрішніх справ України, надання психологічної 

допомоги особам, прийнятим на службу, в адаптації до умов оперативно-

службової діяльності. 

- Упровадження тренінгових технологій формування в працівників 

органів внутрішніх справ України відповідних професійно важливих 

психологічних якостей, психологічної стійкості, навичок безпечної 

поведінки, уміння розв'язувати свої психологічні проблеми та управляти 

конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення служби та 

категорій працівників органів і підрозділів внутрішніх справ. 
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- Виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів 

чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічних проблем в 

оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ України. 

В. С. Медведєв, в процесі становлення та розвитку вітчизняної відомчої 

психології, виділяє дві знакові події в історії ОВС України, ОВС колишнього 

СРСР та силових відомств у цілому, що припадають на другу половину 1993 

року. Вони пов’язані з реалізацією пропозицій, наданих групою фахівців на 

чолі з В. М. Синьовим та О. П. Сєверовим, та підтриманих заступником 

міністра внутрішніх справ України В. Г. Барташевичем [4]. 

Перша подія полягала у створенні психологічного факультету у 

Київському інституті внутрішніх справ, де почала здійснюватись підготовка 

професійних психологів для підрозділів внутрішніх справ та установ 

виконання покарань. Дещо пізніше психологічний факультет було створено 

також у Національному університеті внутрішніх справ (м. Харків). 

Водночас, наступною знаковою подією було створення Управління 

виховної та соціально-психологічної роботи Міністерства внутрішніх справ 

України, яке очолив О. П. Сєвєров.  

На той час було розроблено нормативно-правову базу, визначено   

основні завдання та функції, організаційно-штатну структуру психологічної 

служби ОВС України.  

Вагома роль у створенні та становленні психологічної служби в 

органах внутрішніх справ та відомчих навчальних закладах належить 

доктору юридичних наук, академіку АПрН України М. В. Костицькому, на 

той час – проректору Української академії внутрішніх справ.   

Унаслідок прикладених зусиль було створено відділи психологічного 

забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів 

внутрішніх справ, розроблено Концепцію психологічного забезпечення 

оперативно-службової діяльності, Положення про службу психологічного 

забезпечення та Типові функціональні обов’язки психолога органу 

(підрозділу) внутрішніх справ України.  
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Зі спеціальності «юридична психологія» в Україні функціонують 

докторська та дві кандидатські спеціалізовані вчені ради, захищені більше 20 

дисертацій, відкриті магістратура та ад’юнктура. 

У підготовці практичних психологів для ОВС фактично вже склалася 

київська наукова школа й успішно формує свої засади харківська школа. 

Київська наукова школа центрується навколо постатей дійсного члена 

АПН України, професора В. М. Синьова, доктора психологічних наук, 

професора С. І. Яковенка, кандидата психологічних наук, професора 

О. П. Сєвєрова, кандидата психологічних наук,  доцента Д. О. Ніколенка та 

ін. 

На жаль, у підготовці практичних психологів для ОВС України існує 

вузьке місце. Воно полягає у незадовільному забезпеченні навчальною 

літературою на українській мові, яка б висвітлювала сучасні наробки 

практичного спрямування. Для порівняння – у Росії за час незалежності 

видано більше 10 підручників та навчальних посібників. При цьому спільною 

для України та Росії проблемою є те, що абсолютна більшість навчальної 

літератури підготовлена юристами і призначена для юристів. 

Перерахуємо деякі аспекти діяльності, в яких практичні психологи 

ОВС України на сьогодні досягли суттєвих результатів. 

Психодіагностикою та соціально-психологічним вивченням 

охоплюється близько 95% кандидатів на службу, із яких 14% не 

рекомендуються до прийому. При відборі на навчання додатково 

проводиться вивчення мотиваційної та інтелектуальної готовності, при цьому 

відсів складає приблизно 4%. Визнанням ефективності професійного відбору 

як такого стало запрошення психологів до участі у доборі працівників ОВС 

для миротворчих сил ООН. У ході багатоступінчатого добору діагностуються 

професійно-важливі якості; дається прогноз поведінки у екстремальних 

ситуаціях, пов’язаних з міжнаціональним складом миротворців та 

специфікою країни перебування; складається психологічний портрет 
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кандидата. У 2000 р. така робота проведена  з 208 попередньо 

рекомендованими особами, з яких 17% отримали негативний висновок. 

Вперше в історії ОВС України за результатами опитування і 

тестування працівників всіх регіонів складено узагальнений соціально-

психологічний портрет професіонала. З відповідними рекомендаціями його 

розіслано на місця. 

Висновоки. Не підміняючи соціально-економічні причини 

психологічними, які у більшості випадків виступають безпосереднім 

приводом, зазначимо, що психологічна служба у межах своєї компетенції 

проводить інтенсивну профілактично-корекційну діяльність. Її основу 

складають три методичні матеріали, підготовлені за результатами 

спеціального дослідження та двох науково-теоретичних конференцій 

«Попередження суїцидальних проявів у працівників ОВС» (1998; 2000), 

проведених на базі КІВС. У навчальну програму підготовки психологів 

введена дисципліна «Психологія суїцидальної поведінки» та видано два 

навчальних посібника. Однак, визнання ефективності роботи психологів до 

певної міри спровокувало тенденцію перекласти на них усю 

попереджувально-корекційну діяльність. Слід зазначити, що досить гостро 

стоїть проблема суїцидів і у наших найближчих сусідів – в ОВС Росії. 

Починаючи з 1998 року, втрати особового складу за цим показником щорічно 

майже дорівнюють кількості звільнених за порушення дисципліни та 

законності. 

Отже, підготовка практичних психологів для їх професійної діяльності  

в органах внутрішніх справ – це необхідність обумовлена як історичним 

розвитком, специфікою діяльності, так і викликами часу. Звичайно, що 

психологічна служба для підвищення своєї ефективності потребує створення 

відповідних умов функціонування – це з одного боку, а також забезпечення 

професійно підготовленими фахівцями – з іншого. 
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ОПЕРАТИВНА ХАРАКТЕРОЛОГІЯ: 

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

 

Одним з найважливіших напрямів протидії правопорушенням у будь-

якій сфері є підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності. 

Проте високих показників результативності оперативно-розшукової 

діяльності неможливо досягнути без ретельного вивчення і врахування 

особливостей характеру суб’єктів цієї діяльності і, головне, осіб котрі 

привернули увагу правоохоронних органів своєю протиправною діяльністю. 

Наявність достовірної інформації про характер об’єкта, по-перше, дає змогу 

прогнозувати поведінку людини у певних ситуаціях. По-друге, розуміння 

особливостей характеру дозволяє  обирати адекватні засоби психологічного 

впливу на об’єкта з метою вирішення завдань оперативно-розшукової 

діяльності. Проте, як свідчить досвід проведення занять з оперативними 

співробітниками, на даний час переважна більшість із них, навіть з великим 

досвідом оперативної роботи, не досить чітко уявляють – що вивчати, яким 

чином і як використовувати отриману інформацію про характер людини. 

У сучасній психології, психотерапії поняття характеру трактується 

далеко не однозначно. Найчастіше характер розглядається як складне, 

індивідуально своєрідне поєднання психологічних особливостей, рис 
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людини, які відображаються на його діях, поведінці [1, 2]. Іноді з характером 

пов'язують типові для даної людини способи поведінки [3], неповторний 

стиль емоційних проявів та переважний тип мислення [4]. Один з провідних 

російських психологів-практиків В.В.Пономаренко [5, 6] розглядає характер 

як індивідуальний спосіб адаптації, на відміну від патології характеру, у якій 

проявляються особливості дезадаптації особистості. 

Існує думка про те, що характер не є вродженим і незмінним [1], а 

формується впродовж усього життя під впливом життєвих обставин і 

виховання. При цьому характер конкретної людини, поєднує певну кількість 

рис, які не є ізольованими одна від одної, а утворюють цілісну структуру. 

При цьому існують різні підходи до виділення елементів структури 

характеру людини. Один з підходів, який можна назвати клінічним, бере свій 

початок у роботах російських психіатрів, насамперед, П.Б.Ганнушкіна [7]. У 

розвиток цього підходу зробили значний внесок К.Леонгард [8], О.Є.Лічко 

[9], М.Є.Бурно [10] та інші. Зараз активно популяризують способи вивчення 

характеру, що співвідносяться з клінічним підходом, А.П.Егідес [11],  

В.В.Пономаренко [5, 6],  О.Левенталь [12] . 

Історично між роботами психіатрів і психологів існувала, та й зараз 

залишається певна межа. Психіатри вивчають і працюють із патологічною, 

хворою особистістю, а психологи мають справу з так званою нормальною, 

здоровою особистістю. При цьому і одні, і другі стверджують, що між 

нормою й патологією немає чіткої межі, вона дуже умовна. Чому ж тоді така 

межа існує між психіатрією та психологією? І ті, й інші стверджують, що у 

здорової особистості є «зерна» тих явищ, які непомірно «розростаються» у 

випадку патології. Отже, знання про патологію характеру можуть бути 

джерелом знання про характер у нормі. Об'єктивне клінічне спостереження 

російського психіатра В.Х.Кандинського доводить, що у поведінці людей, 

психічно неврівноважених, таких, які страждають душевними розладами й 

психопатіями, проявляються певні базові поведінкові феномени, що властиві 

й здоровій людині [6]. Науковою проблемою сьогодні є інтеграція надбань 
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психіатрії та психології у межах клінічного підходу з метою створення 

цілісної теорії характеру, яка має бути максимально пристосована до завдань 

і умов оперативно-розшукової діяльності. 

Перевагою клінічного підходу до вивчення характеру людини є те, що 

він дає змогу уникнути побудови будь-яких типологій характеру. Відомо, що 

реальна, індивідуально неповторна людина майже ніколи цілком не 

відповідає тим характеристикам типів, опис яких надається у різноманітних 

типологіях характеру та особистості. У межах клінічного підходу 

використовується поняття «радикала характеру». При цьому радикал 

розглядається «не як цілісний реальний характер, а як сукупність якостей 

поведінки, що пов'язані загальним походженням (від тих самих умов – 

базових особливостей психіки)» [6, С.43].  

В.В.Пономаренко [5, 6] виділяє сім радикалів у характері людини: 

істероїдний, епілептоїдний, паранояльний, емотивний, шизоїдний, 

гіпертимний та тривожний (на даному етапі розробки цього підходу важко 

відповістити на питання про те, чи є цей перелік вичерпним). Як підкреслює 

цей автор, у реальності не існує носіїв лише одного радикала. Характер 

конкретної людини визначається унікальним сполученням і взаємодією 

декількох радикалів. Наявність та переважання того або іншого радикала в 

характері задає відповідну поведінкову тенденцію. 

Поняття радикала характеру є продуктивним не тільки з теоретичної, 

але й практичної точок зору. У теорії це поняття дає можливість залежно від 

ступеня виразності певного радикала поєднати в систему норму, акцентуацію 

та патологію характеру. При цьому можна запропонувати наступне бачення 

такої системи: якщо всі радикали представлені в особистості рівною мірою, 

збалансовані, то риси характеру відсутні або слабко виражені. У цьому 

випадку є підстави говорити про невизначений характер або його відсутність. 

Посилення одного з радикалів дозволяє робити висновок про наявність 

певного характеру. Домінування радикала приводить до акцентуації 
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характеру, а надмірне домінування – до патології характеру або психопатії 

(див. схему 1).  

Схема 1. 

Стадії посилення радикала характеру 

 

 

 

Радикали характеру можуть органічно доповнюватися й утворювати 

цілісний характер. Але можливі й конфліктні, суперечливі сполучення 

радикалів. У такому випадку говорять про суперечливий  характер людини.  

Наукова проблема полягає, зокрема, у визначенні вичерпного переліку 

радикалів, детальному їхньому описі, виділенні ознак, які дозволять 

оперативному співробітнику діагностувати наявність і роль певного радикала 

в характері людини.  

Із практичної точки зору даний підхід дає можливість вивчати характер 

безконтактними методами (спостереження, узагальнення незалежних 

характеристик, аналіз результатів та продуктів діяльності тощо), 

прогнозувати поведінку людини в різних ситуаціях, здійснювати адекватний 

психологічний вплив на особистість. Саме його планується покласти в 

основу нової навчальної дисципліни – оперативної характерології, яка має 

бути суттєвою складовою психології оперативно-розшукової діяльності. При 

цьому слово «оперативний» у назві дисципліни означатиме не тільки 

приналежність до оперативно-розшукової діяльності, але й швидкість 

отримання необхідної інформації про характер людини. 

З огляду на важливість згаданих методів вивчення особистості у 2010 

році у нині вже нажаль ліквідованому Інституті дослідження проблем 

державної безпеки було розпочато довготривалий науково-дослідний проект 

з розвитку безконтактних методів діагностики особистості. Проведено низку 

методологічних семінарів, що присвячені біографічному методу, методам 

спостереження, експертних оцінок та узагальнення незалежних 
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характеристик тощо. Нажаль, цю роботу припинено, проте велика потреба у 

її продовженні існує. 

Таким чином, вирішення проблеми вивчення характеру об’єктів 

оперативної заінтересованості, правопорушників може здійснюватись 

послідовно наступними кроками: 

1. Розробка цілісної теорії характеру (оперативної характерології), 

зокрема, з позицій клінічного підходу, що враховувала б завдання й умови 

оперативно-розшукової діяльності. 

2. Здійснення максимально повного, прагматичного і зрозумілого для 

оперативних співробітників опису складових характеру (у випадку 

клінічного підходу – радикалів характеру). 

3. Розробка методики навчання оперативних співробітників основам 

оперативної характерології та відповідне методичне забезпечення. 

4. Запровадження навчання основам оперативної характерології у 

систему професійної підготовки не тільки оперативних співробітників 

правоохоронних органів, а й керівного складу підрозділів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ: СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЮТЬ 

НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї 

 

Насильство в сім’ї – це одна з найбільш поширених у світі форм 

порушення прав людини.  

Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, 

що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим 

захистом держави. Насильство й жорстокість у сім’ї не лише руйнують 

гармонію і злагоду в ній, а й виступають однією з передумов злочинності в 

суспільстві загалом. 

За сучасних умов в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 

простежуються тенденції до поширення насильницьких дій у сім’ї, на 

міжособистісному рівні, у стосунках батьків і дітей, чоловіка і жінки. 

Аналіз статистичних даних правоохоронних органів з приводу 

вчинення насильницький дій у сім’ї, свідчить про те, що переважна більшість 

потерпілих – це жінки і неповнолітні діти. 

Протягом тривалого часу в Україні проблеми насильства в сім’ї 

активно не обговорювалися. Першими їх почали порушувати правозахисні 

громадські організації, передусім жіночі. Завдяки цьому, з’явилася ціла хвиля 

досліджень і наукових статей, присвячених проблемі насильства в сім’ї, 

створено телефони довіри, кризові центри, притулки для жінок і дітей тощо.  

―Невидимість‖ проблеми насильства в сім’ї в Україні стосовно жінок та 

дітей засвідчує, перш за все, відсутність достовірної і повної статистики з 

цього питання. Існуюча на сьогодні відомча статистика доволі фрагментарна 
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і не відображає загальної ситуації. Цілком зрозуміло, що за відсутності 

достатніх даних стосовно насильства в сім’ї в Україні неможливо уявити ні 

його реальних масштабів, ні конкретних причин та проявів.  

Майнове розшарування суспільства, зниження рівня життя значної 

частини населення, соціально-побутова невлаштованість, безробіття, 

юридична безправність, загальна психологічна напруженість, яка часто 

призводить до алкоголізації і наркотизації, втрата морально-психологічних 

орієнтирів негативно відбивається на мікрокліматі в родині, сприяє різкому 

зниженню рівня культури внутрісімейного спілкування, призводить до 

загострення сімейних конфліктів і провокує виникнення сімейного 

неблагополуччя. Феноменом сімейного неблагополуччя є насильство в 

родині, що сьогодні набирає загрозливих епідемічних розмірів. 

В країнах, де ведеться систематичний статистичний облік, кількість 

жінок, які страждають від побиття їхніми чоловіками або партнерами, сягає 

від 40% до 80%. Такого насильства зазнають жінки всіх вікових і соціально-

економічних груп [1, 5]. 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проти 

кожної п’ятої жінки світу хоч раз у житті було скоєно фізичне або сексуальне 

насильство, отже, кожна п’ята жінка хоча б один раз у житті зазнає побиття 

або зґвалтування.  

Досвід показує, що абсолютно переважаючу більшість потерпілих від 

сімейного насильства (за даними американських дослідників, близько 95%) 

становлять жінки й дівчата [2, 20]. 

Це підтверджують дослідження, проведені в різних країнах світу. 

Зокрема, дослідження, проведені в Шотландії, показали, що за статистикою 

правопорушень, пов’язаних із злочинами стосовно своїх близьких, жінки є 

потерпілими в 94% випадків, а кривдниками – лише в трьох відсотках [3, 95–

96]. 

У Великій Британії кожна четверта жінка стає жертвою насильства в 

сім’ї, при цьому кожного тижня від рук своїх теперішніх чи колишніх 
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партнерів гинуть дві жінки. Жінки стають жертвами насильства в сім’ї в 70% 

випадків. Протягом року кожна дев’ята жінка з тих, що зазнали насильства в 

сім’ї, отримує серйозні травми, які потребують медичного втручання, 10% 

повідомляють про втрату свідомості і 5% – про переломи кісток. Насильство 

в сім’ї є однією з причин кожної четвертої суїцидної спроби, вчиненої 

жінками. Дослідження, проведені в рамках акції ―Державні будинки для 

дітей‖, показало, що 75% матерів, які зазнали насильства в сім’ї, повідомили 

про те, що їхні діти були при цьому свідками [4, 33]. 

За даними МВС Росії, приблизно дві тисячі дітей в країні щорічно 

гинуть від насильства в сім’ї. Згідно з опитуванням школярів, проведеним у 

Барнаулі, більш 40% опитаних учнів 8–11-х класів зізналися, що вони 

ставали жертвами насильства в сім’ї. Деякі приблизні цифри може надати і 

статистична база даних про безпритульних дітей. За статистикою, в Росії 

приблизно один мільйон дітей і підлітків живуть на вулиці. При цьому 90% 

безпритульних дітей мають батьків, до яких вони могли б повернутися; але ці 

діти втікали з дому саме тому, що їх до цього змусила ситуація в сім’ї: 

алкоголізм і домашнє насильство [3, 98]. 

Насильство в сім’ї як над жінками, так і над дітьми має форми 

фізичного, сексуального, економічного і психологічного приниження. 

Практично немає жодної сім’ї, де б жінка або ж дитина не стикнулися з 

чоловічою або ж батьківською нестриманістю й агресивністю. Людина, яка 

зневажає свою дружину, дітей, завдає їм фізичного чи морального болю, 

ображає не лише жінок і дітей, а й суспільство в цілому. Тому ця проблема не 

є суто жіночою чи приватною, а набуває значення загальносуспільної, 

державної. 

В Законі України ―Про попередження насильства в сім’ї‖ термін 

―насильство в сім’ї‖ вживається у такому значенні: насильство в сім’ї – будь-

які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 

спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо 

ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та 
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громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров’ю.  

Жінки – жертви насильства 

Найчастішими проявами насильства, від яких страждають жінки є (в 

порядку зменшення): словесні образи (нецензурна лайка, картання); 

психологічний тиск (приниження гідності у присутності сторонніх, 

залякування, плітки); фізичне насильство (побиття, загроза для життя); 

сексуальне примушення. 

Найбільший рівень насильства припадає на старших жінок і, скоріш за 

все, не тому, що вони більше і частіше за молодших жінок зазнають 

насильства, а через те, що вони краще усвідомлюють саме поняття 

―насильство‖. Потрібно зауважити, що попередні дослідження психологів, 

соціологів та інших фахівців, які займаються вивченням проблеми 

насильства стосовно жінок, свідчать, що навіть коли жінки наражаються на 

насильство, вони не завжди його ідентифікують як прояв насильства. Тому 

апріорі можна стверджувати, що насправді від насильства жінки страждають 

набагато частіше, ніж вони це усвідомлюють самі. 

Жінки незалежно від типу поселення однаково потерпають від різних 

форм насильства в сім’ї, а які проживають у місті, характерне більш 

адекватне реагування на некоректну поведінку чоловіків у сім’ї, вони частіше 

сприймають її як недозволену і визнають насильницькою. Для сільських 

жінок, які в більшій мірі, ніж городянки, знаходяться у полоні суспільних 

стереотипів, притаманне приховування сімейних негараздів.  

На перший погляд психологічне насильство не є таким очевидним, як 

фізичне. Проте воно може мати не менш тяжкі наслідки. Образи, чіпляння, 

приниження руйнують самооцінку жертви, викликають пригніченість і 

почуття безсилля, можуть стати причиною страшної дії – самогубства. 

Загальновідомо, що словесне насильство передує грубим формам фізичного 

насильства і супроводжується побиттям.  
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Словесне насильство має загальні риси. Як правило воно здійснюється 

за закритими дверима і тільки жертва є його свідком. З часом словесне 

насильство стає все більш інтенсивним. Жертва звикає і адаптується до 

ситуації. Цей вид насильства має різні види. Воно може бути прихованим і 

явним. Словесне насильство веде до постійного знецінення насильства 

жертвою – ситуація починає сприйматися нею як ―нормальна‖, ―звичайна‖. 

Нерозуміння і неусвідомлення жертвою того, що вона втягнута в 

примусові, насильницькі відносини, позбавляє її можливості отримати 

допомогу, переосмислити своє життя і змінити його на краще. Тим більше, 

що психологічні наслідки тривалих стосунків в атмосфері словесного 

насильства не такі вже й малосуттєві. Передусім, жертва може перестати 

довіряти сама собі. І рівень недовіри може доходити до сумнівів у власній 

психічній повноцінності. Втрачається будь-яке бажання будь-що робити з 

власної ініціативи. У кращому випадку всяка діяльність викликає подвійне, 

―амбівалентне‖ ставлення, в гіршому – розвиваються пасивність, страх 

зробити вчинок. Жертва вербального насильства втрачає здатність 

розслабитися – вона весь час очікує пастки, якоїсь халепи. Для неї характерне 

депресивне світосприйняття. Самооцінка жертви страждає. Їй важко 

приймати самостійні рішення, робити логічні висновки. Самогубство може 

бути  одним із трагічних наслідків словесної агресії. Тому важливим 

моментом є ―розпізнання‖ жінкою характеру усталених відносин, 

усвідомлення себе як жертви, а потім поступова зміна самооцінки. 

Насильство в сім’ї, спрямоване проти жінки, має й руйнівний вплив на 

фізичний, моральний, психологічний стан дітей. Діти також можуть бути 

втягнуті в насильство в сім’ї різними шляхами. Самі діти інколи звертаються 

по допомогу до людей поза межами сім’ї, коли вони побоюються за безпеку 

своїх матерів. В інших випадках чоловіки використовують дітей як засіб 

контролю поведінки жінок. Інколи діти бувають втягнутими в насильство в 

сім’ї, коли намагаються захистити своїх матерів від знущання.  
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Існує велика ймовірність того, що діти, які спостерігали за насильством 

у сім’ї, можуть переносити цей негативний досвід у власне доросле життя: 

дівчата – пасивно сприймати агресію в будь-якій формі по відношенню до 

себе, а хлопчики, засвоївши приклад батьківської поведінки, застосовувати 

насильство.  

Жінки, що мають вищу освіту й високий соціальний статус, не можуть 

миритися з будь-якими формами насильства по відношенню до себе. 

Особливо болісно вони реагують на психологічний тиск і пригноблення. 

Часто саме цей вид насильства спонукає їх до радикальних змін власного 

життя. Згідно з опитуванням жінок з неповних сімей, серед названих причин 

розірвання шлюбу були вказані, насамперед, ―неввічливість та брутальність у 

взаємовідносинах‖, ―психологічна несумісність подружжя‖. На них указала 

переважна більшість респондентів. На фізичне насильство як причину 

розлучення вказала майже половина опитаних. Причому відповіді міських і 

сільських жінок у цьому майже повністю збігалися. 

Діти – жертви насильства 

Насильство над дітьми – це болісне питання, що викликає серйозну 

стурбованість суспільства. Його можна розглядати в рамках чотирьох 

категорій, дві з котрих, хоча й не є насильством у прямому значенні цього 

слова, але також справляють шкідливий вплив на дітей.  

 Нехтування – хронічна нездатність батьків або осіб, що здійснюють 

догляд, забезпечити основні потреби дитини у відповідній її віку турботі, в 

їжі, одязі, житлі, медичному догляді, освіті, захисті та догляді. Це ставлення є 

результатом безвідповідальності дорослих. Воно варіюється від випадків, 

коли батьки залишають дитину одну вдома без догляду на декілька годин, 

поки вони працюють, до так званих випадків "один удома", коли дитина 

залишається без догляду, а батьки від`їжджають на вихідні або свята. 

Найгіршим варіантом є ситуація, коли особа, що відповідальна за дитину, не 

робить того, що потрібне для забезпечення її здоров`я, безпеки та фізичного 
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розвитку. Наприклад, коли дитина голодує чи утримується в холодному 

приміщенні, коли в неї немає одягу, можливості навчатися тощо. 

 Психологічне насильство. Це поведінка, яка завдає шкоди 

емоційному розвитку дитини та її почуттю власної гідності. Психологічне 

насильство включає словесні нападки, такі як постійна критика, приниження, 

образи, висміювання, кепкування, піддражнювання та відмова вислухати 

дитину. Психологічне насильство також включає нездатність проявити 

любов та надати підтримку та керівництво, необхідне для психологічного 

зростання та розвитку дитини. 

 Фізичне насильство. До цієї категорії відноситься фізичне 

травмування дитини, причому не тільки коли наявні його відповідні ознаки 

(синці, поранення, переломи тощо), а й такі різновиди фізичного насильства, 

коли ознаки неможливо виявити одразу, оскільки вони проявляються 

пізніше. 

 Сексуальне насильство. До цієї категорії відносяться всі види сексу 

між дорослими та дітьми, а також примушення дітей займатися сексом між 

собою. Сексуальне насильство та сексуальна експлуатація є одним з 

найбільш тяжких порушень прав дитини. За тяжкістю завданих травм 

сексуальне насильство та сексуальна експлуатація прирівнюються до тортур і 

катування. Навіть якщо дитина із задоволенням сприймає хтиві дії дорослого, 

це все одно є сексуальним насильством. 

Кожна з цих категорій насильства може призвести до завдання дитині 

фізичної або емоційної шкоди різного ступеня, що, у свою чергу, може 

призвести до серйозної травми або навіть до смерті. 

Насильство над дітьми можна класифікувати також за такими 

ознаками: 

 в залежності від стратегії кривдника: явне та приховане (непряме); 

 за часом: те, що відбувається зараз, і те, що трапилося в минулому; 

 за тривалістю: одноразове або багаторазове, що триває роками; 
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 за місцем та оточенням: вдома – з боку родичів; у школі – з боку 

педагогів або дітей; на вулиці – з боку дітей або незнайомих дорослих. 

Зазвичай дитина-жертва страждає одночасно від декількох видів 

насильства. Так, сексуальне насильство з боку батька або ж вітчима 

неминуче супроводжується руйнуванням сімейних стосунків та довіри в 

сім`ї, маніпулятивними стосунками, а часто й залякуванням з боку 

кривдника, що кваліфікується як психологічне насильство. Складовою 

частиною практично всіх видів насильства є фізичне (побиття) та 

психологічне (погрози вбити або покалічити).  

До набутих рис характеру дітей, які потерпають від насильства, можуть 

бути віднесені занижена самооцінка, невпевненість, несформовані вольові 

якості, потреби. Часто в таких дітей спостерігається підвищена тривожність, 

страх, що породжує агресію як компенсаторний механізм, прагнення діяти 

всупереч вимогам. Такі особливості, як пасивна позиція, боязкість, 

замкненість, підпорядкованість, підвищена сугестивність, піддатливість 

щодо навіювання можуть бути як біологічно, так і соціально обумовленими. 

Як правило, це неповнолітні, що не мають ніяких прав у своїй родині, 

часто перебувають у стані фрустрації через неможливість задовольнити свої  

базові потреби (найчастіше це потреби в емоційному прийнятті, 

самоствердженні). Поступово в таких дітей формується низька самоповага, 

жертовність, почуття провини, соромливість за розлад у родині, 

відповідальність за сп’янілого батька. Справді, відомо, що у випадку 

сімейних негараздів, конфліктів, розлучень у дитини формується комплекс 

провини: вона вважає, що ці негативні події відбуваються через неї, через те, 

що вона не досить хороша, слухняна.  

Залежно від віку та своїх особистісних ресурсів дитина може 

змиритися із своїм безправним становищем або ж протистояти батьківському 

деспотизму. У першому випадку прийняття ролі маленького і безпомічного, з 

котрим можна вчинити все що завгодно, призводить до формування 

пасивності, песимістичності, байдужості, зневіри в те, що можливі зміни. За 
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спостереженнями експертів, удома вони догоджають, щоб мінімізувати 

насильство. Якщо ж дівчата чинять опір насильству в сім’ї, з досвіду 

експертів, часто це призводить до насильства сексуального з боку 

деградованого батька або вітчима.  

Загальні індивідуально-психологічні особливості жертв насильства в 

сім’ї 

Для жінок-жертв сімейного насильства характерні, на думку більшості 

експертів, пасивно-споглядальна позиція, почуття страху, тривожність, 

терплячість, що доходить до жертовності, ригідність установок. 

Відзначається наявність низької самооцінки, невпевненості в собі, залежності 

від чоловіка, неврівноваженості, яка може виявлятися у підвищеній 

емоційності, вразливості або неадекватних реакціях, агресивності. До того ж 

розвинені невротичні механізми психологічного захисту – схильність до 

стереотипної поведінки, регресу в стані підвищеної збудливості – не дають 

цим жінкам можливості в ситуації конфлікту діяти конструктивно, адже для 

цього необхідно щонайменше вийти за межі ситуації, побачити її під іншим 

кутом зору і змінити власні стереотипи поведінки.  

Як підкреслюють експерти, часто жінки, які потерпають від сімейного 

насильства, мають виражені акцентуації характеру – депресивну, тривожну, 

демонстративну. Акцентуації характеру є варіантом психічної норми, проте 

вони свідчать про наявність у людини яскраво виражених рис характеру, що 

пов’язані з типом її реагування, основними потребами, захисними 

механізмами.  

Так, наприклад, для людей з депресивною акцентуацією характерний 

постійний або такий, що виникає періодично, депресивний стан, що 

характеризується зниженим настроєм, низькою активністю, відчуттям утоми, 

схильністю до самозвинувачень, песимістичними очікуваннями щодо 

майбутнього, навіть суїцидальними думками. Для тривожних жінок 

характерне, зокрема, відчуття немотивованої тривоги, невпевненість, а також 

гіпервідповідальність за дитину, намагання все передбачити і запобігти всім 
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можливим негараздам. Тривожні та депресивні жінки дуже емоційно чутливі, 

схильні до глибоких переживань, на відміну від істеричних, які здатні до 

бурхливих емоційних сплесків, що насправді є досить поверховими і часто 

мають демонстративний характер. Проте саме такі сплески, як правило, 

провокують чоловіків до застосування насильства щодо жінок.  

Таким чином, жінки, що відзначаються вказаними рисами, справді є 

досить вразливими щодо сімейного насильства: через свою залежність і 

пасивність, нездатність постояти за себе (тривожні та депресивні жінки) або 

неврівноваженість, емоційні сплески (істеричні, демонстративні жінки) вони 

є потенційними жертвами насильства насамперед з боку власних чоловіків. 

Також експерти зазначають, що спостерігали в жінок-жертв сімейного 

насильства низький рівень самоусвідомлення: вони погано усвідомлюють 

себе як людину, втратили власне Я, не орієнтуються у своїх потребах та 

бажаннях, мають виражений мазохістичний компонент, який базується, 

вочевидь, на негативному досвіді власного дитинства. Дійсно, постійне 

насильство має наслідком особистісні зміни. ―Жертва любить свого ката, 

повне самознищення‖, – констатує один з експертів. 

 Окремі експерти вказують на такі особливості жінок-жертв сімейного 

насильства: невисокий освітній та культурний рівень, амбівалентність, 

порушення статеворольової ідентифікації. Амбівалентність характеризує 

почуттєву сферу людини. Вона виявляється в суперечливості емоційних 

ставлень людини до певного об’єкта. Так, це можуть бути стійкі почуття до 

членів сім’ї водночас із протилежними за модальністю ситуативними 

емоціями (наприклад любов, повага – і одночасно образа або зневага – і в той 

же самий час жалість). Амбівалентність почуттів може виявлятися як 

непослідовність, суперечливість поведінки людини, хитання та сумніви у 

ситуації вибору. Можна зробити припущення, що саме непослідовність 

поведінки, постійні хитання є тими факторами, що провокують насильство 

стосовно таких жінок. 
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Щодо порушення статеворольової ідентифікації як чинника сімейного 

насильства по відношенню до жінок, то тут можна припустити, що жінки, 

чия поведінка суперечить загальноприйнятим нормам, уявленням про 

поведінку дружини, матері, частіше потерпають від сімейного насилля, ніж 

ті, які поводяться у відповідності до цих уявлень. 

Визначаючи індивідуально-психологічні особливості чоловіків-жертв 

сімейного насильства, дехто з експертів-психологів зауважив, що ці риси 

багато в чому збігаються з рисами, якими характеризуються жертви-жінки, а 

саме: занижена самооцінка, тривожність, невротизм, залежність, 

невпевненість у собі, внутрішня агресивність, втрата Я, втрата орієнтирів, а 

також несформованість моральних цінностей, відсутність ціннісних 

орієнтацій на духовний розвиток, низька повага до себе та інших. Окремий 

випадок, на думку експертів, становить алкоголізм чоловіка, коли жінка, не 

маючи інших засобів впливу, вдається до психологічного та економічного 

тиску, а то й фізичної сили.  

Чоловіки, що зазнають насильства в сім’ї, з досвіду експертів, часто 

мають сексуальні проблеми або відзначаються неадекватною 

статеворольовою самоідентифікацією, схибленою Я-концепцією (тобто 

неадекватними уявленнями про себе); в таких сім’ях спостерігається 

переплутаність соціальних ролей, що виявляється передусім у домінуванні 

жінки, повній підлеглості і безпорадності чоловіка, в якого низький рівень 

потреб та бажань, несформоване почуття власної гідності. 

У дітей, котрі зазнають насильства в сім’ї, експерти-психологи 

відзначають такі особливості, які можна диференціювати на вроджені або 

біологічно обумовлені та набуті – сформовані вихованням або соціальною 

ситуацією розвитку, насамперед впливом сім’ї.  

Як біологічні фактори можна виокремити певний тип нервової 

системи, співвідношення процесів збудження та гальмування. Як правило, це 

діти з підвищеною збудливістю, несформованістю психологічних захистів, 
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фізичними чи психічними вадами, каліцтвами, іноді недостатніми 

розумовими здібностями. 

Усі інші перелічені експертами риси можна віднести швидше до 

набутих, зумовлених ставленням батьків до дитини, насамперед, емоційним 

прийняттям або неприйняттям, виховними підходами батьків (в яких 

відображаються сімейні цінності, можуть переважати авторитарні чи 

демократичні тенденції) та загальним характером сімейної взаємодії 

(розподіл сімейних ролей, способи комунікації, способи поведінки у 

конфліктних ситуаціях). 

Список використаної літератури 

 

1. Домашнє насильство в Україні: наук. звіт / Правозахисники Міннесоти; 

С. Бенуелл, Е. Барклай, Е. Дьюбан, Р. Філліпс. – США, 2000. – 52 с. 

2. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні аспекти 

проблеми насильства : Навч.-метод. посіб. – К., 2003. – 343 с. 

3. Обыкновенное зло: исследования насилия в семье / Сост. и ред. 

О. М. Здравомысловой. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 200 с. 

4. Блаклок Н. Насилие в семье: работа с нарушителями, общественностью и 

организациями //Обзор современной психиатрии – 2001. – Вып. 2 (10). – 

С. 33–39. 

5. Головкін Б. М. Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації 

умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень: Дис. …канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Харків, 2003. – 218 с. 

6. Дмитренко М. І., Тропін М. В., Власов П. О. Попередження насильства у 

сім’ї: Метод. рекомендації. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. юрид. ін-т 

МВС України, 2001. – 56 с. 

 


