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АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  ПРОВЕДЕННЯ  
НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ  СИСТЕМИ  МВС  УКРАЇНИ

Сучасні умови розвитку суспільства визначають актуальність 
потреби впровадження прогресивних правових і соціально-психоло-
гічних змін, які акцентовані на посилення демократичних тенден-
цій. Цей процес суттєво позначився і на основоположних принципах 
організації та діяльності правоохоронної системи, внаслідок чого 
відбулися певні реформаційні зрушення. Особливої реорганізації  
зазнало питання кадрового забезпечення системи МВС України.

Згідно зі ст. 52 розд. VI Закону України «Про Національну полі-
цію» запроваджено проведення конкурсу на службу в поліції та/або 
на зайняття вакантної посади з метою добору осіб, здатних профе-
сійно виконувати відповідні повноваження та посадові обов’язки. 
Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня профе-
сійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів. 
Типовий порядок проведення конкурсу, затверджений наказом 
МВС України від 25.12.2015 № 1631, визначає його етапи: 1) тесту-
вання (оцінювання знань законодавчої бази (професійний тест), 
загальних здібностей і навичок (тест загальних навичок), особи-
стісних характеристик (психологічний тест)); 2) перевірка рівня  
фізичної підготовки; 3) співбесіда.

Важливою складовою сучасного кадрового забезпечення під-
розділів Національної поліції України кваліфікованим персоналом  
є добір на основі об’єктивного оцінювання наявності необхідних 
компетенцій, належних професійно важливих якостей (як ділових, 
так і морально-особистісних). Водночас зростає актуальність пи-
тання щодо з’ясування та уточнення й самих критеріїв оцінювання, 
вимог професії поліцейського до кандидатів, оскільки вони визна-
чають ефективність професійного добору осіб (диференціюючи кан-
дидатів за параметрами придатності/непридатності та психологіч-
ної готовності/неготовності до службової діяльності). Досягненню 
успішного вирішення зазначених проблем сприяє проведення комп-
лексних професіографічних досліджень, за результатами яких здій- 
снюється розроблення науково обґрунтованих професіограм. 
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Завдання професіографічного вивчення основних видів діяль-
ності в Національній поліції України сьогодні набуває особливого 
значення. Всебічне й глибоке професіографічне дослідження різних 
видів професійної діяльності є необхідною передумовою вирішен-
ня проблем, пов’язаних з ефективністю використання кадрового 
потенціалу, оптимізацією добору до лав поліції найбільш придат-
них кандидатів, підготовки та перепідготовки кадрів, раціоналі-
зацією режимів і умов праці, зниженням травматизму. На сьогодні  
в нашій державі практично відсутні професіографічні матеріали,  
які стосуються діяльності працівників різних структурних підрозді-
лів поліції. Не вистачає експериментальних досліджень, присвяче-
них вивченню особливостей професійної діяльності поліцейських, 
їх трудових функцій і вимог до рівня знань, умінь та індивідуальних 
професійно важливих якостей, розробки критеріїв успішності служ-
бової діяльності тощо.

Професіограма є описом особливостей певної професії, де роз-
кривається зміст трудової діяльності та зазначаються вимоги, які 
пред’являються до працівника. Це, по суті, документ, у якому подано 
комплексний, систематизований і всебічний опис об’єктивних ха-
рактеристик професії та сукупності її вимог до індивідуально-психо-
логічних особливостей людини. З метою практичного застосування 
кожну професіограму будують за типовою схемою з використанням 
єдиної термінології. Професіографічна характеристика професії, за-
звичай, містить інформацію щодо загальної соціально-психологіч-
ної характеристики професії; санітарно-гігієнічних умов і безпеки 
праці; вимог професії до працівника; психограми професії; вимог 
до загальноосвітньої та спеціальної підготовки; протипоказань до 
виконання професійних обов’язків тощо. Важливою частиною про-
фесіограми є психограма, що включає повний опис власне психоло-
гічних характеристик і професійно важливих особистісних якостей 
фахівця. Отже, професіограми є важливим методичним засобом ро-
боти практичних психологів і працівників кадрових служб.

Процес створення професіограм базується на певних принци-
пах, дотримання яких забезпечує наукову обґрунтованість і віро-
гідність отриманих результатів. Головними з них є: комплексність, 
цілеспрямованість, особистісний підхід, надійність, диференціація, 
типізація, перспективність і реальність тощо. Міжнародна Конвен-
ція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі 
розвитку людських ресурсів від 23.06.1975 № 142 також наголошує 
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на важливості проведення професіографічних досліджень із метою 
професійної підготовки й усебічного розвитку персоналу організа-
цій упродовж усього життя.

Оскільки створені свого часу професіографічні описи потре-
бували певних змін, уточнення та приведення їх у відповідність із 
нормами чинного законодавства, виникла нагальна потреба у роз-
робленні та впровадженні оновлених науково обґрунтованих про-
фесіограм за видами поліцейської діяльності, які стануть основою 
для вдосконалення методики професійного добору кандидатів на 
службу та до закладів вищої освіти зі специфічними умовами нав-
чання, внесення змін і коригування програм професійного навчання 
персоналу поліції, його перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Нещодавно створені фахівцями МВС і ДНДІ МВС України професі-
ограми слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (криміналь-
ної поліції), дільничного офіцера поліції, розроблені на виконання 
наказу МВС України від 05.02.2018 № 84 в межах реалізації затвер-
дженого Плану заходів із розроблення професіограм за основними 
видами поліцейської діяльності, представляють узагальнену мо-
дель успішного фахівця в кожному із зазначених видів поліцейської 
діяльності. Зараз в Інституті закінчується робота щодо розроблення 
професіограми поліцейського патрульної поліції, а також цілої низ-
ки професіограм працівників поліції охорони.

За своєю структурою професіограми містять загальні відомості 
про професію, визначення сутності та умов професійної діяльно-
сті, її соціальні характеристики, основні вимоги професії до знань  
і умінь працівників, питання професійного навчання та перспекти-
ви кар’єрного зростання в поліції, інформацію щодо типових поми-
лок у професійній діяльності та їх можливих наслідків, а також пси-
хограму (тобто опис вимог професії до працівника із зазначенням 
основних і бажаних психологічних якостей та особливостей і психо-
фізіологічних протипоказань до оволодіння професією).

Емпіричним підґрунтям для розроблення нових професіограм 
стали результати психологічного тестування близько тисячі по-
ліцейських Головних управлінь Національної поліції з 25 регіонів 
України. Окремі складові компонентів професіограм отримані на 
основі всебічного аналізу змісту службової діяльності працівників 
зазначених поліцейських професій із використанням методів спо-
стереження, опитування, анкетування, хронометражу трудових опе-
рацій, вивчення нормативної бази МВС України, фахових вітчизня-
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них і зарубіжних літературних джерел тощо. Загалом у проведенні 
дослідження взяли участь десятки фахівців, у тому числі працівники 
департаментів Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції 
України, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти МВС 
зі специфічними умовами навчання, науковці Державного науко-
во-дослідного інституту МВС України.

Варто відзначити, що розроблені професіограми за основними 
видами поліцейської діяльності відповідають сучасним потребам 
Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції України, вра-
ховують організаційно-технічні та законодавчі зміни, що відбулися 
в процесі реформування правоохоронної системи України, містять 
науково-рекомендаційні матеріали, що можуть бути використані в 
роботі практичних психологів, представників поліцейських комісій, 
працівників керівної ланки та кадрових служб структурних підроз-
ділів, а також при доборі, атестації, підготовці та перепідготовці пер-
соналу поліції.
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Наукові доповіді

Андросюк Вячеслав Георгійович,
провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психоло-
гічного забезпечення Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, професор

МЕТОДОЛОГІЧНЕ  ПІДҐРУНТЯ  ПРОФЕСІОГРАФІЇ  
В  НАЦІОНАЛЬНІЙ  ПОЛІЦІЇ  УКРАЇНИ  В  СУЧАСНИХ  УМОВАХ

Проблема діагностики професійної придатності завжди була  
і дотепер залишається вельми актуальною в будь-якій сфері трудової 
діяльності. В контексті «дитячих хвороб» реформування Національ-
ної поліції України (люстрації колишніх міліцейських посадовців, 
першого набору поліцейських на основі національно-патріотичних 
уподобань і, як результат, небувалої плинності кадрів) гострота про-
блеми, наукова аргументація її теоретико-методологічного та мето-
дичного підґрунтя постає нині з особливою виразністю.

Професійний психологічний відбір, як предмет професіографії ―  
міжгалузевого науково-практичного напряму досліджень, започат-
кованого на ідеях Т. Рібо, Г. Мюнстерберга, О. Ліпмана та В. Штер-
на, набув подальшого розвитку в нашій країні завдяки роботам 
І. Шпільрейна, С. Геллерштейна і Б. Теплова, остаточно сформував-
шись у розробках К. Платонова, Є. Клімова, О. Іванової, В. Бодрова та 
Є. Мілеряна. Нині відсутні суттєві суперечності як стосовно понятій-
ного апарату професійного психологічного відбору (професіограма, 
психограма, професійно важливі якості, критерії професійної при-
датності), так і щодо його методичного забезпечення (кваліметрія, 
апаратурні, тестові методики тощо). Разом із тим, професіографіч-
ному підходу, як підґрунтю професійного психологічного відбору, 
притаманна і низка недоліків. По-перше, він має виразну описову 
рису ― «професіографія ― зображення професії», «працеграма ― 
опис професії» [1], «психограма ― опис моделі фахівця», аж ніяк не 
надає уявлення про особистість потенційно діючого професіонала. 
По-друге, цей підхід поглиблює суперечність між професіоналізмом 
діяльності (моделлю функціонального змісту та умов діяльності)  
й професіоналізмом особистості (моделлю абстрактного професіо- 
нала, його психограмою). Традиційне визначення професійної при-
датності (готовності) до оволодіння і професіоналізації особистості 
за результатами профвідбору на основі професіограми виявляється 
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безпідставним, оскільки не враховує низку детермінант усунення 
вищезазначеної суперечності ― дії індивідуальних компенсаторних 
механізмів усунення недоліків сформованості професійно важли-
вих якостей, реального впливу мотиваційної сфери особистості 
й, що найсуттєвіше, врахування одного з наріжних понять профе-
сійної педагогіки ― здатності, спроможності навчитися, засвоїти 
(рос. «обучаемости»). В зв’язку з цим твердження, що професіогра-
фічному підходу притаманні системність і комплексність, залиша-
ється декларацією, позбавленою практичної дієвості.

Тому вважаємо за потрібне професіогенез сучасного українсько-
го поліцейського обґрунтовувати і здійснювати на засадах супутніх 
методологічних підходів ― професіографічного, компетентнісного, 
системного й акмеологічного. Професіографічний підхід забезпечує 
формування адекватного модельного уявлення щодо змісту, умов  
і чинників професійної діяльності та професійно орієнтований пси-
хологічний профіль спеціаліста. Наріжним поняттям компетентніс-
ного підходу [2; 3] є поняття компетентності ― інтегративної харак-
теристики особистості фахівця, яка відображає систему внутрішніх 
ресурсів та свідчить про здатність і готовність виконувати профе-
сійні функції в межах фахової діяльності, а також виступає вагомою 
детермінантою становлення професійної культури і професійної 
самореалізації. Компетентність розглядається, по-перше, як обізна-
ність щодо предмету, функцій і технологій професійної діяльності, 
по-друге, як орієнтованість у наявних та перспективних (щодо роз-
витку) особистісних якостях. Стосовно особистості поліцейського  
та функціонального змісту його діяльності, діагностика профпри-
датності повинна передбачати розвиток таких компетентностей: 
інформаційної, комунікативної, організаційно-управлінської та емо- 
ційно-регулятивної, кожна з яких складається з низки ключових 
(загальних) і фахових компетенцій, що містять конкретний перелік  
умінь і навичок, сформованих на основі відповідних професійно важ-
ливих якостей. Так, ключова комунікативна компетенція виступає 
підґрунтям розвитку інформаційної (збір інформації); організацій-
но-управлінської (розпорядчі дії) та суто комунікативної (налаго- 
дження контакту з різними категоріями громадян) компетентностей. 

Залучення системного підходу [4; 5] (зокрема методології систем- 
ного пізнання в професіографії поліцейської діяльності) дозволяє:

– вважати особистість складною системою, психіка якої висту-
пає засобом забезпечення переходу суб’єктивного (якості та стани 
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людини) в предметний професійний світ і зворотного руху (до сві-
домості), тобто наявність здатності до саморозвитку та реалізації 
компенсаторних механізмів; 

– розуміти компетентність у єдності характеристик суб’єкта 
діяльності, умов та алгоритмів виконання професійних завдань як 
особистісного та знаннєво-навичкового новоутворення, що зумов-
лює успішність конкретної професійної функції.

Акмеологічний підхід, який стосується проблем умов і чинників 
досягнення вищих рівнів майстерності [6], сприяє:

– орієнтації мотиваційних тенденцій майбутнього поліцейсько-
го на досягнення професіоналізму, саморозвиток і самовдоскона-
лення;

– визначенню умов і особливостей професійної діяльності та 
особистісних якостей, що стають на заваді досягненню майстерно-
сті в процесі професіогенезу.

Таким чином, класичний професіографічний підхід потребує 
суттєвого переосмислення, оскільки наявна нині практика ство-
рення професіограм та кваліфікаційних характеристик не передба-
чає урахування критеріїв становлення професіонала-поліцейського  
в контексті спрямованого професійно-формувального впливу, мож-
ливостей системного розвитку особистості та її професійного само-
визначення.
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ  ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
ДО  ПРОВЕДЕННЯ  СПЕЦІАЛЬНИХ  ЗАХОДІВ

Службова діяльності працівників правоохоронних та мілітари-
зованих сил останнім часом доволі часто пов’язана із застосуванням 
відповідних спеціальних заходів. Зазвичай їхні дії, вид та інтенсив-
ність залежать від характеру скоюваних правопорушень, наявно-
сті реальних факторів ризику, існуючих небезпек, стану оператив-
ної обстановки, а також професійно-психологічної підготовленості  
й готовності персоналу до дій в екстремальних ситуаціях невизначе-
ної спрямованості. На жаль, ураховуючи сьогоднішні реалії, в роботі 
сучасного поліцейського чітко прослідковується недостатній рівень 
загальної індивідуальної підготовленості до діяльності в складних 
умовах. Водночас нове, незвичне й нехарактерне в загальній так-
тиці дій поліції, відсутність конкретних, суто специфічних знань, 
умінь та практичних навичок, недооцінка чи переоцінка небезпек 
у критичних ситуаціях, промахи й помилки дуже часто призводять  
до тяжких і негативних наслідків. 

Крім того, події останніх років демонструють нам те, що резуль-
тативність як поліцейських, так і загалом спеціальних, військових 
чи спільних операцій та заходів щодо припинення будь-яких право-
порушень і злочинних проявів безпосередньо залежить від індиві-
дуальної та колективної злагодженості, високих морально-вольових 
якостей, відмінної тактичної, вогневої, фізичної, домедичної підго-
товленості та психологічної готовності задіяного особового складу, 
його умілих, досконалих і впевнених дій у різних перипетіях доволі 
непростої оперативно-службової діяльності.

Проте невблаганна історія майже кожного дня переконливо 
доводить нам той факт, що сучасному поліцейському давно вже 
замало суто фахової підготовки, оскільки міжрегіональний і тери-
торіальний принцип завдань, які виконуються, демонструє варіа- 
тивну різницю їх виконання, що ускладнюється істотним впли-
вом поточних соціальних, поліцейських та воєнізованих процесів 
і явищ. Також слід відмітити, що обсяги, наявність і застосуван-
ня останніми роками холодної та вогнепальної зброї, вибухівки та  
боєприпасів «певними» категоріями громадян перетворюють звич-
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ні поліцейські «перевірки й відпрацювання» на райони масштабних 
бойових дій.

Сутність професійної підготовки поліцейських до участі в спеці-
альних заходах полягає у підвищенні загальної стійкості, підготов-
леності й готовності, а також опануванні та вдосконаленні вміння 
перетворювати фактори незнайомих або небезпечних дій правопо-
рушників у добре вивчені, треновані й відпрацьовані, підпорядко-
вані, контрольовані та керовані ситуації. Саме тому обов’язково по-
трібно враховувати, що під час організації підготовки та проведення 
спеціальних заходів основними завданнями загальної професійної 
підготовки поліцейського особового складу мають бути [2]:

– постійне підвищення рівня особистісної підготовленості та го-
товності до успішного виконання поставлених завдань;

– підвищення психоемоційної стійкості до різних екстремальних 
стресових впливів, їх профілактика, сприяння успішній професійній 
адаптації з урахуванням специфіки та умов службової діяльності;

– забезпечення і збереження психологічного та фізичного здо-
ров’я особового складу, розвиток і зміцнення індивідуальної впев-
неності, сміливості, рішучості й здатності діяти в складних умовах 
оперативної обстановки з урахуванням необхідної обережності;

– розвиток управлінських якостей керівного персоналу;
– формування позитивної мотивації до службової діяльності;
– загальне, цільове або вибіркове злагодження задіяних органів  

і підрозділів, покращення всебічної взаємодії між працівниками по-
ліції та їх групами, об’єднаними за призначенням і завданнями, тощо.

Крім того, слід звернути увагу, що під час цільової підготовки 
до спеціальних заходів (а також під час їх організації та проведення) 
виокремлюються певні психолого-педагогічні закономірності й осо-
бливості. Так, наприклад, під час самого штурму чи стрімкої атаки 
у належно підготовленого й тренованого, забезпеченого й готового 
до дій позитивно мотивованого поліцейського персоналу повинні: 
1) виникати стійкі відчуття особистої безпеки та захищеності, пов-
ністю й свідомо контрольовані азарт і збудження; 2) зникати дезор-
ганізуючі страхи та побоювання; 3) мобілізуватися й посилюватися 
воля, почуття впевненості, власної правоти, справедливості та від-
повідальності за свої, законом визначені, дії тощо. 

Також через довготривале перебування в режимі небезпеки чи 
загрози, часткового або повного обмеження та напруженого очіку-
вання, серед особового складу можуть поступово зростати і посилю-
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ватися інші негативні стани: занепокоєність, страх, афект, фрустра-
ція, паніка, байдужість, втрата відчуття небезпеки тощо. Саме тому 
фаховий супровід процесу забезпечення поліцейських спеціальних 
заходів повинен мати конкретні, чітко визначені завдання, форми, 
методи і засоби впливу на особовий склад. Слід враховувати, що під 
час цільової підготовки до організації та проведення спеціальних за- 
ходів виокремлюються певні психолого-педагогічні закономірності 
й особливості, які є важливою передумовою досягнення успіху.

Також значне місце у системі організації й підготовки персо-
налу належить імітації різних ситуацій оперативно-службової ді-
яльності. Існує правило, що чим більше схожого й реалістичного  
у навчанні, тим ефективнішим та успішнішим буде результат ви-
конання обов’язків служби. Крім того, під час практичного відпра-
цювання особовий склад повинен ознайомитись і, за можливості,  
відчути переважну більшість зі спектру впливів, характерних для 
певної обстановки (зорових, слухових, нюхових, смакових, темпера-
турних, тактильних тощо), навчитися правильно і адекватно реагу-
вати на їх виникнення.

Якщо більш уважно придивитися до правильно організовано-
го навчально-тренувального процесу поліцейського, то стає цілком 
очевидною важливість зосередження уваги як на основних засобах 
навчання, так і на його змістовному наповненні (мета, завдання,  
мотиви, прагнення, спрямування), що повинно бути сформовано 
відповідно до особистісної компетенції та наявних професійних 
стандартів, які забезпечують успішне й безпечне вирішення завдань 
поліцейської служби [3].

Максимальне наближення професійного навчання до умов сьо-
годнішньої оперативно-службової діяльності ― це одна з найважли-
віших складових успішного формування професійної підготовлено-
сті та готовності поліцейського.

Тож, попереднє усвідомлення змісту оперативно-службової ді-
яльності під час проведення підготовки до участі в конкретних спе-
ціальних заходах дозволить керівнику органу чи підрозділу поліції 
визначити, оцінити й передбачити:

– рівень і стан всебічної підготовленості й готовності кожного 
поліцейського до виконання тих або інших завдань;

– сформованість професійних і особистісних якостей, які пови-
нен мати працівник поліції для успішного виконання тільки йому 
поставленого конкретного завдання;
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– засоби послаблення впливу негативних, фізичних і психотрав-
муючих факторів під час виконання професійних обов’язків.

Важливо пам’ятати, що правильно організована система підго-
товки поліцейських забезпечує не тільки успішність їх службової 
діяльності та сприяє зростанню професіоналізму, а й рятує життя  
і здоров’я багатьох людей, що є найважливішою цінністю і найго-
ловнішим державним пріоритетом.
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ХАРАКТЕРИСТИК  ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Теоретичним фундаментом багатьох сучасних психодіагностич-
них методик є п’ятифакторна модель особистості, що стала остан-
німи роками популярною. В нашій країні відсутні опитувальники,  
які ґрунтуються на цій моделі особистості, що, певним чином,  
обмежує можливості та знижує ефективність психодіагностичної  
роботи психологів Національної поліції України.

Коротко зупинимося на теоретичній моделі, що описує осо-
бистість за допомогою п’яти факторів: екстраверсії, нейротизму,  
поступливості, сумлінності, відкритості досвіду. Нейротизм про-
являється в чутливості індивіда до стресогенних ситуацій, легкості  
виникнення негативних емоцій. Екстраверсія ― чинник, що про-
являється в спрямованості на зовнішній світ. Як добре відомо, екс-
травертам притаманні товариськість, активність, імпульсивність, 
пошук нової зовнішньої стимуляції. Відкритість досвіду ― чинник, 
який проявляється у сприйнятливості до будь-якого виду знань. 
Тут є присутнім інтерес як до внутрішнього світу особистості, так 
і до того, що відбувається у зовнішньому світі. Поступливість ― це 
міра соціоцентризму (альтруїзму, як протилежності егоцентризму), 
що характеризується конформізмом, схильністю підпорядковува-
ти особисті потреби потребам групи (швидше приймаються норми 
групи, ніж наполягається на власних принципах). Сумлінність ―  
це чинник, що виражає міру свідомого контролю з боку суб’єкта за 
своєю поведінкою і діяльністю. Один його полюс представлений 
такими якостями, як високе самовладання, старанність, завзятість, 
організованість, дисциплінованість, відповідальність, ретельність, 
точність у роботі, орієнтація на завдання.

Для діагностики зазначених чинників пропонувалося чимало 
особистісних опитувальників. До найбільш поширених відносить-
ся запропонований П. Коста і Дж. Мак-Кра опитувальник NEO-PI-R.  
Автори також розробили опитувальник під назвою NEO-FFI, нова 
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версія містить 60 завдань і вимірює 5 основних факторів. У 1999 році 
Л. Ф. Бурлачук і Д. К. Корольов здійснили російсько- і українсько-
мовну адаптацію скороченого варіанта (містить 25 завдань) опиту-
вальника, отримавши прийнятні психометричні показники валідно-
сті та надійності. Невдовзі, у 2008 році, O. Джон, Л. Науман і С. Сото 
розробили свій варіант опитувальника, який отримав назву BFI 
(«Big Five Inventory», «Опитувальник великої п’ятірки», далі ― ОВП),  
що містить 44 персональних характеристики і дозволяє оцінити 
особистість на основі вищезазначених п’яти факторів. 

Нами проведено дослідження, спрямоване на українськомовну 
адаптацію ОВП, яке здійснювалася в два етапи. Спочатку проведе-
но аналіз різних варіантів перекладу завдань, що дозволило обрати 
остаточний варіант тексту опитувальника. На другому етапі пере-
вірялися надійність і валідність ОВП, з’ясовувався характер зв’язку 
результатів з даними, отриманими за допомогою опитувальників 
Г. Айзенка (EPI) і Л. М. Собчик (ІТО), оскільки зазначені методики  
мають схожі діагностичні конструкти. На цьому етапі були розрахо-
вані нормативні показники для обстеженої вибірки.

Вибірка складалася зі студентів, що навчаються в Національно-
му педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова і Харківському 
національному університеті внутрішніх справ. На попередньому 
етапі, коли перевірялися різні варіанти перекладу завдань, було 
обстежено 250 осіб. Вибірка для стандартизації українськомовного  
варіанту налічувала 120 студентів (40 ― чоловіки, 80 ― жінки; се-
редній вік становив 18,7 років). У процесі адаптації отримано дані 
стосовно трьох аспектів надійності опитувальника: ретестової, на-
дійності паралельних форм і внутрішньої узгодженості. Ретестова 
надійність українськомовного варіанту, виражена у вигляді коефіці-
єнта кореляції між двома послідовними тестуваннями з інтервалом 
два тижні, становить для фактору нейротизму ― 0,72; екстраверсії ― 
0,80; відкритості досвіду ― 0,64; поступливості ― 0,82; сумлінності ― 
0,77 (р = 0,01). Ці значення відповідають психометричним вимогам. 

Для частини вибірки, що однаково добре володіє англійською 
та українською мовами, різномовні варіанти шкали розглядалися 
як паралельні форми. Коефіцієнти кореляції для англомовної фор-
ми опитувальника при інтервалі опитування у два тижні вияви-
лися такими: для фактору нейротизму ― 0,70; екстраверсії ― 0,88; 
відкритості досвіду ― 0,79; поступливості ― 0,59; сумлінності 0,85 
(р = 0,01). При перевірці за допомогою t-критерію також не виявле-
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но значимих відмінностей між розподілами тестових показників за 
обома формами. Не виявлено значущих відмінностей і при перевірці 
за допомогою критерію χ2. Тому українськомовну і англомовну фор-
ми опитувальника можна вважати практично тотожними.

Для перевірки внутрішньої узгодженості завдань шкали роз-
раховувався коефіцієнт Кронбаха. Усі показники можна вважати 
допустимими щодо вимог до психодіагностичного інструментарію.  
Викладене свідчить про задовільну надійність опитувальника. 

При вивченні валідності відповіді обстежуваних факторизува-
лися методом головних компонент із подальшим варимакс-обертан-
ням. На попередньому етапі та при стандартизації українськомовної 
версії ОВП, ми отримали п’ятифакторну структуру, що за змістом 
співпадала з очікуваною. Відсоток поясненої дисперсії становив 
14,0; 12,8; 10,4; 7,89; 5,6 відповідно для екстраверсії, сумлінності, 
відкритості досвіду, поступливості та нейротизму. В українсько- 
мовній версії п’ять чинників пояснили в сумі 52,6% загальної дис-
персії перемінних. 

Конструктну валідність ОВП також підтверджують результати 
зіставлення даних цього опитувальника з тими, які отримані при ви-
користанні інших методик. Так, виявлено прогнозовану кореляцію 
(r = 0,45; р = 0,05) чинника екстраверсії ОВП зі шкалою екстраверсії 
ЕРІ. Також фактори ОВП виявилися пов’язаними з деякими факто-
рами ІТО. Нейротизм негативно корелює зі шкалою 1 (екстраверсія)  
та факторами 2 (спонтанність) і 3 (агресивність); натомість пози-
тивні кореляції спостерігаються зі шкалами 5 (інтроверсія), 6 (сен-
зитивність) і 7 (тривожність).

Нормальність розподілу «сирих» балів для вибірки в цілому,  
а також для підвибірок чоловіків і жінок перевірялася на за допо-
могою критерію Колмогорова–Смирнова. Результати дозволяють на 
рівні значущості 0,01 підтвердити гіпотезу про нормальність роз-
поділу балів за кожним із факторів ОВП як у вибірці в цілому, так  
і в кожній із підвибірок. Таким чином, усі проаналізовані результа-
ти відповідають закону нормального розподілу. Перевірка за допо-
могою критерію χ2 не виявила значимих відмінностей у відповідях  
чоловіків і жінок (р = 0,05). 

Отримані результати, в цілому, відповідають існуючим у пси-
ходіагностиці теоретичним уявленням. Як видно з кореляційних 
зв’язків, ОВП підтверджує дані щодо присутності в особистісному 
патерні обстежуваного стенічних або гіпостенічних рис реагування 
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(екстра-/інтровертованості, тривожності/агресивності), які можуть 
бути отримані за допомогою опитувальників Г. Айзенка і Л. М. Соб-
чик. Водночас незначні коефіцієнти кореляції факторів «відкритість 
досвіду», «поступливість», «сумлінність» з іншими шкалами опиту-
вальника ІТО свідчать про самостійну психодіагностичну цінність 
ОВП для виявлення саме цих характерологічних особливостей. 

Таким чином, здійснено українськомовну адаптацію англомов-
ної психодіагностичної методики «Опитувальник великої п’ятірки», 
ОВП (розробники: O. Джон, Л. Науман, С. Сото; 2008). Адаптований 
українськомовний опитувальник ОВП характеризується задовіль-
ними психометричними показниками валідності, надійності, вну-
трішньої узгодженості. Проведення опитувань за допомогою ОВП 
можливе в індивідуальній або груповій формі, воно потребує близь-
ко 10–15 хвилин. Опитувальник може застосовуватися психолога-
ми Національної поліції в дослідницьких цілях (зокрема на перших 
етапах психодіагностичного дослідження для отримання даних,  
на підставі яких у подальшому обираються інші діагностичні мето-
дики). Також ОВП може бути корисним ведучим тренінгових груп, 
адже проведення опитувань на основі ОВП, на відміну від викори-
стання більш громіздких опитувальників, не порушує логіку тре-
нінгового процесу; результати такого опитування можуть стати 
підґрунтям для обговорення і подальшої роботи тренінгової групи. 
Один із недоліків зазначеного опитувальника ― це незахищеність 
від фальсифікації відповідей. Тому під час психодіагностичного об-
стеження (наприклад, при призначенні працівників поліції на ва-
кантні посади, просуванні по службі тощо) поряд із проведенням 
самооцінки кандидатів доцільно додатково використовувати їх  
експертне оцінювання шляхом заповнення зазначеного опитуваль-
ника керівниками і колегами по службі, які добре знають обстежува-
них кандидатів, із подальшим порівнянням результатів самооцінки 
та експертних оцінювань.
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Бевзюк Інна Миколаївна,
старший викладач відділу підготовки прокурорів з організації роботи в орга-
нах прокуратури та викладання професійної етики інституту спеціальної 
підготовки Національної академії прокуратури України,
кандидат психологічних наук

КОМУНІКАТИВНА  СКЛАДОВА  МОДЕЛІ   
ПРОФЕСІОГРАМИ  ПРОКУРОРА

Категорія комунікативної компетентності, на наш погляд, є тим  
теоретичним конструктом, завдяки якому можна презентувати 
таку складну і багатозначну соціально-психологічну реальність, як 
спілкування в процесі здійснення прокурорської діяльності. Оче-
видно, що ця категорія є значущою якістю у структурі професійної 
компетентності прокурора і визначає ефективність розвитку інших  
її складових.

Загалом комунікативна діяльність прокурора являє собою 
складний інтегративний процес регламентованого (формалізовано-
го нормами права) і нерегламентованого (міжособистісного) спіл-
кування в рамках прокурорської діяльності, направленого на вирі-
шення професійних завдань. Не випадково у наукових дослідженнях 
зазначена професійна якість особистості прокурора зумовлюєть-
ся характером знань та умінь у галузі міжособистісних відносин,  
гуманістичною спрямованістю, здатністю до емпатії й адекватно-
го сприймання партнера, готовністю до співробітництва, взаємодії 
тощо [1, с. 18].

Комунікативні якості особистості прокурора проявляються  
в його вмінні спілкуватися та працювати з людьми ― основним 
предметом його професійної діяльності. Синтезуючи опублікова-
ні в наукових джерелах результати досліджень цього питання, до 
найважливіших професійних комунікативних якостей прокурора 
можна віднести: контактність, товариськість, тактовність, інформа-
тивність, інтерактивність, емпатійність, перцептивність і володіння 
вербальними та невербальними засобами передачі й обміну інфор-
мації при організації спільної діяльності.

На цій основі стає можливим диференціювати основні комуніка-
тивні якості особистості прокурора: 

1) здібності встановлювати і підтримувати психологічний кон-
такт із різними комунікантами, долати психологічні та комуніка-
тивні бар’єри; 
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2) здатність до проникливості, добре володіння засобами між- 
особистісного пізнання ― рефлексією та ідентифікацією, вміння 
слухати партнера по діалогу, здатність правильно інтерпретувати 
поведінку, розпізнавати невербальні та паравербальні повідом-
лення й прояви співрозмовника, психологічні особливості, потреби  
та мотиви його поведінки, актуальний психічний стан; 

3) уміння диференціювати правдиві та неправдиві свідчення; 
4) вільне володіння вербальними і невербальними засобами 

спілкування, у тому числі й механізмами комунікативного впливу, 
як у міжособистісній взаємодії, так і при публічному виступі; 

5) здатність до чіткого, однозначного та послідовного вислов-
лення власної думки, вміння аргументувати, використовуючи чіткі 
й зрозумілі формулювання у стислому викладі; 

6) розвинена культура мовлення: правильність, чіткість, точ-
ність, ясність, зрозумілість, гнучкість, переконливість, виразність  
і образність усного мовлення, добре володіння мовою письмовою; 

7) ввічливість, тактовність, чуйність, шанобливе, уважне і до-
брозичливе ставлення до людей, емпатійність; 

8) уміння у конфліктних ситуаціях обирати і реалізовувати адек- 
ватну стратегію комунікативної взаємодії, гнучкість, здатність змі-
нювати стиль спілкування залежно від обставин і ситуації [2, с. 48].

Також важливою обставиною є те, що специфіка мовлення  
у професійній прокурорській діяльності полягає в інтеграції спеці-
альних мовних засобів юридичної науки й правозастосовчої прак-
тики (законодавства), яка виражається у злитті наукового, офі-
ційно-ділового та публіцистичного стилю мови, в особливостях  
їх використання в юридичних текстах і мовленні [3].

За цих умов виникає додаткова підстава для виокремлення спе-
ціальних професійних комунікативних якостей прокурора: 1) віль- 
не володіння жанрами, які є професійно важливими для прокуро-
ра (це вміння є важливим, позаяк кожен жанр має свою специфічну 
форму та композиційну побудову відповідно до цілей комунікації);  
2) уміння використовувати правові терміни у професійному кон-
тексті (адже знання слів, які використовуються в професійній  
діяльності прокурора відрізняється від звичайної, простої побуто-
вої лексики); 3) володіння основами риторики та ораторськими 
здібностями; 4) уміння використовувати екстралінгвістичні фак-
тори, що слугують засобами й параметрами оцінки комунікативної 
ситуації та планування комунікативних дій (передусім, умов та об-
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ставин процесу спілкування, особистісних психологічних якостей 
співрозмовника тощо); 5) знання та діагностика статусно-рольових 
характеристик особистості, психологічна компетентність (оскільки 
успіх комунікації суттєво залежить від обраної форми та стилю спіл-
кування); 6) володіння вербальними, невербальними та паравер-
бальними засобами передачі й обміну інформацією при організації  
спільної діяльності тощо.

Водночас перспектива переходу до електронного кримінально-
го провадження потребує також враховувати комунікативні чин-
ники, що зумовлені особливостями комп’ютерно-опосередкованої 
комунікації та інформаційного обміну у віртуальному середовищі. 
Ми це пов’язуємо з впливом на особистість прокурора, зумовленим 
появою віртуального середовища, обмеженням формату міжособи-
стісної взаємодії із суб’єктами кримінального процесу, відмовою від 
звичних способів і засобів професійної діяльності тощо. Ці особли-
вості, зокрема, потребуватимуть змін: особистісного підходу до про-
фесійного спілкування, парадигми комунікативної компетентності 
прокурора, підходів до комплексу професійно важливих якостей, 
структури та наповнення психограми та професіограми тощо.
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печення Державного науково-дослідного інституту МВС України,
кандидат психологічних наук, доцент

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ОСНОВИ   
ПРОФЕСІОГРАМИ  КЕРІВНИКА     

ОРГАНІВ  ТА  ПІДРОЗДІЛІВ  МВС  УКРАЇНИ

Нині, в умовах реформування правоохоронної системи в Україні,  
зростають вимоги до ефективності професійної управлінської ді-
яльності. Бо саме керівник органів та підрозділів МВС України є про-
міжною ланкою між завданнями, що стосуються безпеки держави  
в цілому та кожної особи зокрема, і фактичною їх реалізацією на 
усіх вертикальних та горизонтальних рівнях управління. Відтак, 
наявність науково обґрунтованих професіографічних матеріалів  
є запорукою успішного поєднання особливостей професії і людини,  
та створення на їх основі еталонної моделі керівника як зразку 
управлінця.

Звернемося до узагальненої сутності поняття професіограми, 
яке досить ґрунтовно представлено в дослідженнях Л. Авдєєва. Ав-
тор наголошує, що професіограма ― це документ, в якому подано 
комплексно систематизований і всебічний опис об’єктивних харак-
теристик конкретної професії та сукупність її вимог до працівника. 
Це обумовлена змістом праці система інформації про соціально-пси-
хологічні, особистісні та соціально-економічні властивості та якості 
особистості, що є необхідними і достатніми для успішного оволодін-
ня професійною діяльністю та вдосконаленням у ній [1, с. 31–32]. 

В цілому виділяються наступні підходи до суті професіо- 
грам [2, с. 35]: 

– комплексна професіограма (К. Платонов) ― охоплює широкий 
спектр характеристик (соціальних, психологічних, технологічних, 
економічних, медико-гігієнічних) і розкриває предмет, мету, спо- 
соби, засоби, умови, результати праці, критерії їх оцінки, кваліфі- 
каційні вимоги до фахівців;

– аналітична професіограма (О. Іванова) наводить узагальнені 
нормативні показники професії та психологічної структури профе-
сійної діяльності (з акцентом уваги на важливості виокремлення 
об’єктивних характеристик праці, вироблених на основі соціального 
досвіду, та її психологічної характеристики);
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– психологічно орієнтована професіограма (Є. Гарбер) містить 
опис зовнішньої (характеристика робочого дня, хронометраж робо-
чого часу при виконанні конкретних завдань, часова динаміка робо-
чої активності, типові помилки тощо) та внутрішньої картини праці 
(типові реакції працівника на певні професійні ситуації, інтегральні 
особистісні підструктури-утворення (знання, досвід; темперамент, 
характер, спрямованість, здібності), психічні процеси, функціональ-
ні стани, властивості особистості); 

– модульна професіограма (В. Гаврилов) передбачає виділення 
модулів відповідно до професійних завдань, сукупність яких ста-
новить каркас професії та вимагає наявності певних якостей у фа- 
хівця; 

– задачно-особистісна професіограма (А. Маркова) передбачає 
аналіз професії на основі виділення професійних завдань. До її скла-
ду входять поєднання окремої нормативної трудової дії, певного 
завдання праці та пов’язаних з ним предмета, умов, дій, результатів 
із низкою бажаних психологічних якостей.

Цілком зрозуміло, що наведені підходи представляють умовний 
поділ залежно від висвітлення певного ракурсу аналізу професії. 
Тому і відмінності між поглядами вчених уособлюють прагнення 
знайти найкращий спосіб опису професійної діяльності та точніше 
визначити необхідні вимоги до працівників і, відповідно, доповню-
вати один одного.

В професіології, як галузі науки про професії, розрізняють два 
види професіограм: 

– професіокарту, яка є стислим описом самої професії та харак-
теру діяльності працівника за нею, містить офіційну назву профе-
сії, опис виробничих функцій, обов’язків працівника, перелік знань, 
вмінь та навичок, що необхідні для професійної діяльності, а також 
вимоги до стану здоров’я працівника та можливі шляхи набуття 
професійної освіти; 

– повну професіограму, яка містить інформацію про виробни-
чо-технічні, медико-гігієнічні умови трудової діяльності, психофі- 
зіологічні вимоги, що висуває професія до працівника, а також обме-
ження та протипоказання (медичні, психофізіологічні та психічні) 
щодо професійної діяльності.

Виокремлюють наступні типи професіограм: інформаційні, 
методичні та діагностичні. Інформаційні професіограми призначе-
ні для ознайомлення зі змістом конкретної професії; методичні ―  



29

збірник тез Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 26.09.2019)

містять у собі перелік професійно важливих якостей та критерії  
їх виміру і є, за своє суттю, рекомендаціями спеціалістам, які здій-
снюють професіографічний опис професійної діяльності; діагно- 
стичні ж дають конкретні поради щодо підбору методик для про-
ведення профконсультацій із застосуванням психодіагностики та  
професійного добору.

Також професіограми поділяють на класи: специфічні, комплек-
сні та цільові. Специфічні професіограми об’єднують: фізіологічні 
(фізіологічна та медико-біологічна характеристика), санітарно-гі-
гієнічні (санітарно-гігієнічна характеристика з погляду на вплив  
санітарно-гігієнічних умов професійної діяльності та організм лю-
дини), психофізіологічні (вузько спеціалізовані вимоги до психофі-
зіологічних показників людини), соціальні (соціальна характерис-
тика) та економіко-організаційні професіограми (характеристика 
з погляду її соціально-економічної сутності). Комплексні професіо- 
грами включають у свій зміст загальну інформацію та узагальне-
ні характеристики професійної діяльності. Якщо, як підставу для 
класифікації професіограм береться цільове призначення, то такі 
професіограми називають цільовими, серед яких розрізняють про-
фесіограми: для професійної орієнтації та профконсультацій, про-
фесійного добору, професійної підготовки, оптимізації умов і режи-
му професійної діяльності, проектування і раціоналізації робочого  
місця [3, с. 91–11]. 

Разом з тим, професіограма має відповідати ряду загальних ви-
мог: а) чітко виділяти предмет і результат праці; б) подавати опис 
професії цілісно, в системі характеристик, не виділяючи її окремих 
складових; в) показувати можливості розвитку людини в процесі 
професійної діяльності, динаміку психологічних новоутворень, пер-
спективи змін у самій професії; г) бути спрямованою на вирішення 
практичних завдань (профінформації, консультації, підбору), профе-
сійного навчання, працевлаштування; д) подавати описання профе-
сійно важливих якостей, які не можуть бути компенсованими [4, с. 7].

Вищепредставлене дозволяє зробити висновок, що професіо-
грами є фундаментальною основою професійного добору, докумен-
том, в якому подано комплексний, систематизований і всебічний 
опис об’єктивних характеристик професії та сукупності її вимог до 
індивідуально-психологічних особливостей людини, однак без вмі-
лого її застосування є лише інформацію про професію, структуру 
та нормативи. Хочемо наголосити, що наявність систематизованих 
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знань про психологічний зміст відповідної професійної діяльності,  
а саме так ми розуміємо сутність професіограми керівника органів 
та підрозділів МВС України, визначає успіх добору кандидатів на ке-
рівні посади та є важливою складовою якісного кадрового забезпе-
чення МВС України. 
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психолог ІІ категорії відділення психологічного забезпечення Національної 
академії внутрішніх справ

ОЦІНКА  РИЗИКІВ  ВЧИНЕННЯ  ДОМАШНЬОГО  НАСИЛЬСТВА 
В  СИСТЕМІ  ПРОФПІДГОТОВКИ  ПРАЦІВНИКІВ  ПОЛІЦІЇ

У сучасному суспільстві існує потреба у підвищенні свідомості 
громадян та їх суспільній активності. В ньому високо розвинена 
конкуренція на ринку праці та потреба у більш ефективному ви-
користанні людських ресурсів. Воно направлене на більш якісний 
особистісний розвиток своїх індивідів. Через потребу та високу 
конкуренцію суспільство вимагає від своїх людей перегляду їх влас-
ної картини цінностей не тільки на ринку праці, а й у тих аспектах  
соціального життя, які сприяють особистісному розвитку. 

Одним із найбільш впливових аспектів життя людини, є її сім’я. 
Сім’я ― це місце, де людина народжується і помирає. Саме сім’я може 
дати людині поштовх до розвитку та, навпаки, нагородити комплек-
сом неповноцінності, який суттєво обмежує прагнення і можливості 
людини до розвитку. Позитивна тенденція до зміни стилю взаємодії 
та розвитку стосунків у сім’ях з авторитарного на користь до більш 
демократичного. Воно відмовляється від сприйняття «суто жіноч-
них» і «суто чоловічих» ролей та сприяє розвитку більш демокра-
тичного сприйняття один одного в родині та суспільстві. Розвиток 
та планування стосунків у сучасних сім’ях включає в себе пошук та 
розвиток особистого «Я» усіх її членів. Обов’язки в них розподіля-
ються залежно від спрямованості та індивідуальних особливостей 
членів родин. Та все ж, на жаль, існує в сучасних сім’ях таке порушен-
ня прав людини, як насильство в сім’ях. 

З початку розвитку незалежності України, до цієї проблеми при-
вертали увагу громадські організації. На даному етапі на державно-
му рівні проводяться соціологічні опитування, які наглядно демон-
струють, що найчастіше потерпають від сімейного насильства жінки, 
діти, люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями.  
Завдяки статистиці, чітко прослідковується тенденція до насиль-
ства в сім’ях стосовно осіб, більш слабких або залежних від обслуго-
вування іншими. Саме через свою фізичну, матеріальну або психоло-
гічну залежність такі особи потребують підтримки та захисту.

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180 
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затверджено порядок проведення оцінки ризиків вчинення до-
машнього насильств. Він визначає процедуру проведення оцінки 
ймовірності продовження чи повторного вчинення домашнього на-
сильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчи-
нення, а також смерті постраждалої особи, яку проводить поліцей-
ський уповноважений підрозділ органу Національної поліції України 
за фактом вчинення домашнього насильства та з метою визначення 
ефективних заходів реагування, спрямованих на припинення такого 
насильства та попередження його повторного вчинення. 

Згідно з Додатком до Порядку проведення оцінки ризиків вчи-
нення домашнього насильства (пункт 1 розділу II), де наведено 
форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства, які про-
водиться за факторами небезпеки шляхом бесіди з постраждалою 
від такого насильства особою або її представником, з’ясування 
обставин конфлікту та виявлення чинників і умов, які створюють 
або можуть створювати небезпеку для цієї особи для недопущення 
його продовження чи повторного вчинення та надання допомоги 
постраждалим особам, мають визначатися поліцейським за резуль-
татами оцінки дій кривдника, які свідчать про ймовірність настан-
ня летальних наслідків у разі вчинення домашнього насильства.  
Слід розуміти і враховувати також ті фактори, які спонукають саму 
жертву домашнього насильства до дій, які, своєю чергою, провоку-
ють продовження конфліктної ситуації та створюють найбільший 
ризик до її дестабілізації і, таким чином, отримати можливість оці-
нити ризики, вплинути на рівень небезпеки та можливі наслідки. 

Жінок, які потерпіли від психологічного, фізичного, економіч-
ного або сексуального насильства в сім’ї, характеризують такі озна-
ки поведінки:

– орієнтованість на переживання, а не на подолання труднощів;
– ригідність, неадекватність реакцій, нездатність гнучко реагу-

вати на швидко мінливі обставини;
– соціальна дезорієнтованість, нездатність спрямувати себе на 

конструктивні відносини з оточуючими;
– невміння поєднувати спонтанність із можливістю довільної 

саморегуляції;
– наполегливість, що переходить у агресію;
– нездатність визначати цілі та спрямовувати свою діяльність 

на досягнення успіху, а лише прагнення уникнення невдач;
– позбавленість критичного мислення.
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Неадекватне самоставлення і низька ступінь диференційова-
ності «Я-концепції» (внаслідок чого виявляється недостатня авто-
номність когнітивних і афективних процесів) збільшують стресо- 
доступність усієї системи «Я». «Не любов, а мазохістська залежність, 
робить індивіда засобом для досягнення чиїхось цілей», ― зазначив 
Е. Фромм. 

Звідки береться ця залежність? Що робить її стійкою або нетри-
валою? Чи справді є доцільним для деяких слабких особистостей 
таке симбіотичне сімейне поєднання? Чи можна довірити власний 
вибір, життя і свідомість тому, хто лише здається сильнішим і ро-
зумнішим ніж сама особа? Чому ці жінки так не довіряють власно-
му «Я»? Як жінці навчитися відрізняти авторитарну особистість від 
справді турботливої? Особливо важливим є те, що саме ті особисто-
сті, які ставлять собі попередні запитання, орієнтовані на відданість 
авторитету, якого «просто слід пошукати, який завжди знатиме,  
що і як робити, захистить і потурбується». 

Роблячи у житті ставку на таку безвідповідальну, фактично 
дитячу, позицію до вибору партнера по життю, майбутня жертва 
автоматично знімає з себе відповідальність за свою власну долю,  
перекладаючи її на партнера. Тож, у випадку розчарування, вся про-
вина, знов-таки, автоматично перекладається на «сильного і всезна-
ючого партнера», який саме у цій ситуації просто не справдив споді-
вання лише тому, що «все було проти нього». Тоді ми чуємо досить 
знайомі усім слова: «Він мене обдурив! Я йому так вірила, я все для 
нього робила, терпіла, виконувала всі його забаганки, захищала 
його, коли всі казали, що він поганий!», «Скільки ще можна терпіти? 
Я більше не можу!». 

Скривджені й ображені на весь світ жінки, які потрапили у по-
дібну залежність від чоловіка, іноді подають на розлучення. Покла-
даючи занадто великі сподівання на можливості власного чоловіка, 
такі жінки ще досить довго, навіть після розлучення можуть жити 
сподіваннями на те, що її відсутність вдома, вразить і наштовхне  
чоловіка на думки та розуміння того, що він втратив жінку своєї 
мрії і зробить тепер все, щоб її повернути. Іноді жінці може здатися,  
що її чоловік дійсно зрозумів, що втрачає. Чоловіки, які звикли до 
певного ритму життя та залежні від обслуговування жінки, дружи-
ни, можуть прагнути повернути все в знайоме русло, проте як тіль-
ки їм це вдається, починається помста за те, що ВОНА змусила ЙОГО  
пережити. Все починається спочатку. 
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Може здатися, що не спрацьовує інстинкт самозбереження самої 
жертви. Деякі дослідники вважають, що агресор домагається ніве-
лювання цього базового інстинкту. Але ні! Він працює, однак у іншо-
му напрямі. Він захищає власний вибір жертви: обрати підпорядко-
вану позицію у житті. В такому разі, особистість шукає всі можливі 
обґрунтування, щоб виправдати саме цей свій вибір та спрямовує 
дії у потрібне для виправдання русло. І. С. Кон писав ще у 70-х роках  
ХХ ст., що багато років та зусиль може бути витрачено на відновлен-
ня «Я-концепції» осіб, які втратили довіру до власного «Я». Адже  
у разі втрати довіри особистості до себе та, як наслідок, формуван-
ня відчуття більшої довіри до інших ніж до себе, може проявлятися 
руйнівна сила впливу агресора на психіку жертви. Деякі дослідники 
дійшли висновку, що в таких випадках страждають навіть розумові 
здібності людини. Жінка перебуває у повній дисгармонії, відчуття 
цілісності особистості у неї викривлене, що зрештою призводить  
до викривлення сприйняття реальності. Тому вона може захищати 
свого кривдника і надавати виправдовуючи аргументи його пове-
дінки. У разі відсутності відповідей (або відмови їх надання) полі-
цейському уповноваженого підрозділу поліції на свій розсуд слід 
оцінити ситуацію, визначити рівень небезпеки.

Серед причин, що призводять до таких змін самосприйняття, ―  
стереотипність сприйняття щодо чоловічих та жіночих ролей,  
сексизм. Т. В. Говорун пише: «Сексизм найвідчутніше проявляється  
в атрибутиці домашньої праці жінки, яка виконує всю домашню ро-
боту, задовольняє потреби сім’ї» [1, с. 46]. Також вона зазначає, що 
домашня робота, яка оцінюється переважно чоловіком, не має часо-
вих кордонів та мотивована нескінченними потребами сім’ї, значно 
посилює відчуття малоцінності жінки. І замість образу жінки-мате-
рі, берегині з’являються викривлені статево-рольові уявлення, що 
мають на меті «вказати жінці на її місце», де «Бабина дорога від печі 
до порога» (прислів’я), а керівна роль відповідно до таких стерео-
типів належить чоловікові. Не варто забувати, що «Рольове приму-
шення ― наступний за ефективністю засіб впливу на чужу поведінку 
після оперування чужою картиною світу» [6, с. 199], адже «змусивши 
опонента до звуження власної картини світу і змусивши розглядати 
деталі, ми зможемо перехопити ініціативу» [6, с. 70]. Чоловік, при-
мушуючи свою жінку постійно думати про нескінченні проблеми 
сім’ї, опікуватися ними, часовими рамками закриває від неї можли-
вість навіть побачити себе в інших ролях, не кажучи про їх вдоско-
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налення і, таким чином, завжди тримає ініціативу у своїх руках. Крім 
того, змусивши жінку до стереотипного сприйняття своїх ролей, які  
мають бути прирівняні жінкою до свого призначення в житті, вона 
опиняється серед таких людей, які так само зробили цей вибір, тому  
і вони «окутують її масою стереотипних оцінок, суджень, упере-
джень та інших дій» [3, с. 125], тим самим створюючи ефект під- 
кріплення правильності такого вибору, «адже у всіх так». 

Однак «слідуючи стереотипам, людина одночасно втрачає сили 
і стає агресивнішою. До того ж зростає невдоволеність. Вона пов’я-
зана з тим, що любий результат від виконання стереотипних дій  
не призводить до самовираження», адже «вибір стереотипів ― ре-
альна можливість досягти того, що вклали в розуміння стереотипів 
ті, хто їх створював» [3, с. 125]. Це шанс повторити «під копіюван-
ня» чуже життя [3, с. 122]. Вибираючи його, людина витрачає значні 
сили, які, за А. В. Котляровим, потрібні:

– щоб виконати стереотип успішніше за інших виконувачів того 
ж стереотипу;

– щоб подолати внутрішній супротив проти стереотипу.
На жаль, вони не приносять відчуття щастя у житті, оскільки 

навіть дуже успішно виконані стереотипи, змушують особистість 
витрачати сили на те, що не призводить до реального самовиражен-
ня, тому невдоволеність тільки зростає. Змінити ставлення до ролі 
жінки на якесь інше практично не можливо, тому до невдоволено-
сті додається агресивність, адже «вибір стереотипів, пов’язаний не 
тільки з виконанням правил, а й з підпорядкуванням їм» [3, с. 125]. 
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ВОКОРИСТАННЯ  ДЕРМАТОГЛІФІКИ  ДЛЯ  ФОРМУВАННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО  ПОРТРЕТУ  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Загальновизнаним є положення про те, що на різних стадіях 
розвитку людини формуються різні системи психологічних якостей. 
В успішному протистоянні особистості стресовим ситуаціям, насам-
перед у професійній діяльності, особливу роль відіграє така характе-
ристика, як життєстійкість. Те, що життєстійкість впливає не тільки 
на процес здійснення вибору, а й на результат, дозволяє вважати її 
одним із домінуючих чинників особистісного потенціалу, який свід-
чить про складну і зрілу форму саморегуляції людини [1].

Реформування поліції спрямоване на зміну пріоритетів її діяль-
ності ― з державно орієнтованих на суспільно орієнтовані. Актуаль-
ність реформ зумовлена тим, що традиційні стратегії поліцейської 
діяльності вже не задовольняють суспільство, яке розвивається  
в демократичному напрямі. Д. Грін зазначає, що більшість поліцей-
ських відомств відчуває інформаційний голод, не може точно іден-
тифікувати проблеми [2].

Служба у Національній поліції України є надзвичайно специфіч-
ним та відповідальним різновидом трудової діяльності, що визначає 
і особливе правове становище службовців цього правоохоронного 
органу та вимоги до їх трудової правосуб’єктності. Сьогодні вимо-
ги до кандидатів на посади поліцейських встановлено. Так, ст. 49 та 
ч. 2 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
№ 580-VIII передбачає, що на службу в поліції можуть бути прийня-
ті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну 
середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, які володіють україн-
ською мовою [3]. 

Професійна діяльність містить багато аспектів ― економічний, 
соціологічний, етичний, психологічний, фізіологічний тощо. На мою 
думку, одним із найважливіших виступає саме психологічний. Адже 
сучасний етап професіоналізації тісно пов’язаний із бурхливим на-
уково-технологічним прогресом та відповідною готовністю канди-
дата на службу в поліції до ситуацій різного характеру. Отже, визна-
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чальним для професії є готовність до виконання суспільно доцільної 
діяльності, що максимально розкриває творчий, інтелектуальний  
і духовний потенціал особистості. Як соціальний процес вона пов’я-
зана з певними предметами, знаряддями і результатами праці, які 
стають засобом людської діяльності, тобто засобом перетворення 
природи, створення суспільних відносин, і тим самим, засобом інди-
відуального розвитку людини.

Сучасна професійна спеціалізація вимагає формування цілісно-
го психологічного портрета поліцейського. Цей напрям потребує 
розширеного колу новацій, думок, обговорень та відповідного пра-
вового забезпечення. Будь-що нове народжується в спорах і дискусі-
ях, перевіряється на практиці.

Огляд літературних джерел та історії свідчить, що К. Юнг (швей-
царський психолог, засновник аналітичної психології та сподвиж-
ник З. Фрейда) у своїх дослідженнях часто звертався до знаків на 
долоні та вважав, що візерунки на руках тісно пов’язані з психікою 
її власника, тому рука ― надійне джерело психологічної інформації 
про людину [4]. 

Шкіра, якою покрита внутрішня сторона долоні, має, як відомо, 
складний рельєф ― його утворюють так звані гребінці, і тому цю 
шкіру фахівці іменують гребеневою. Гребінці складають характерні 
візерунки, унікальні для кожної людини (формуються на 3–4 тижні 
внутрішньоутробного життя) і незмінні протягом всього життя. Ви-
вченням ознак цих візерунків займається наука дерматогліфіка, яку 
не слід плутати з хіромантією. Дерматогліфіка (гр. δέρμα ― «шкіра» 
і γλύφω ― «вирізаю, гравірую») ― розділ морфології людини, який 
вивчає шкірний рельєф долонних і підошовних поверхонь, де шкіра 
вкрита численними папілярними лініями, що утворюють певні ві-
зерунки. Дані дерматогліфіки використовуються в криміналістиці 
(дактилоскопії), клінічній медицині, медичній генетиці. Її винахід-
ником у 1892 р. був Френсіс Гальтон, пізніше значною мірою вико-
ристовувалася X. Каммінсом і Ч. Мідло. 

Шкіра має загальне джерело походження зі структурами нерво-
вої системи і досить тісно з ними пов’язана. Адже папілярні візерун-
ки формуються у людини на 3–4 місяці внутрішньоутробного жит-
тя, характеризуються індивідуальністю та незмінністю. Результати 
дерматогліфічних досліджень представляють неабияку цінність для 
психології та майбутнього процесу формування психологічного пор-
трета поліцейського, оскільки шкіряні візерунки містять інформа-
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цію щодо розуміння характеру, темпераменту, поведінки людини. 
Пальцеві відбитки досить легко класифікувати в рамках трьох груп:

а) типова дуга ― найбільш рідкісний із поширених пальцевих  
візерунків, найчастіше зустрічається на вказівному і середньому 
пальцях лівої руки (рис. 1);

б) типова петля ― найпоширеніший із пальцевих візерунків, 
завжди супроводжується однією так званою «дельтою» (праворуч 
від петлі, рис. 2);

в) типовий завиток завжди супроводжується двома «дельтами», 
частіше зустрічається на вказівному і безіменному пальцях правої 
руки (рис. 3).

дуги петлі завитки

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Важливим є не тільки наявність у людини того або іншого ві-
зерунка, а й те, на якому пальці та якій руці він розташований.  
З тонкою топографією дерматогліфічних ознак пов’язані особливо- 
сті тонкої організації різних ділянок мозку (наприклад, якщо єди-
ний завиток розташований на вказівному пальці лівої руки, тоді як 
на тому ж пальці правої руки ― петля, то це спадковий лівша).

Особливості людини, її індивідуально-психологічні якості 
можна визначати за допомогою такого способу, як зчитування ін-
формації зі шкіряного малюнку пальців рук. Звідси виникає про-
блема щодо регламентування чинним законодавством механізму 
дактилоскопіювання працівників поліції, який може вирішити діагно- 
стичні завдання при складанні психологічного портрету поліцей-
ського. При цьому процес дерматогліфічного та психологічного 
дослідження може виглядати таким чином: відскановані відбитки 
пальців рук працівника поліції підлягають детальному вивченню 
психологом-діагностом із використанням дерматогліфічних та то-
пографічних показників задля формування цілісного психологічно-
го портрету поліцейського [5]. Проте ще більшою мірою цей зв’язок 
дає привід для роздумів та подальших досліджень. 
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ВИЗНАЧЕННЯ  ЖИТТЄВОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ   
КУРСАНТІВ  ЗАКЛАДІВ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ,   

ЯКІ  ЗДІЙСНЮЮТЬ  ПІДГОТОВКУ  ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Багаторічний досвід роботи психологом в закладах вищої осві-
ти (ЗВО) зі специфічними умовами навчання, які здійснюють під-
готовку поліцейських, дозволив нам усвідомити, що психологічне 
забезпечення становлення майбутнього поліцейського доцільно 
здійснювати з врахуванням рівня сформованості його життєвої 
компетентності. Під життєвою компетентністю особистості ми ро-
зуміємо її вміння використовувати знання й досвід у різноманіт-
них життєвих обставинах, здатність вирішувати життєві проблеми 
самостійно, визначати цілі та засоби їх досягнення, спрямовувати 
внутрішні ресурси на самопізнання, саморозвиток та самовдоско-
налення, на розкриття творчого потенціалу, на оптимальну взає-
модію з оточуючими. Крім цього, процес формування професійної 
компетентності у майбутнього поліцейського взаємообумовлений 
і базується на його життєвій компетентності. Закономірно, що ви-
значення критеріїв, показників та рівнів сформованості життєвої 
компетентності здобувачів вищої освіти є актуальним напрямом 
наукових досліджень щодо психологічного забезпечення освітньої 
та службової діяльності в ЗВО, які здійснюють підготовку полі- 
цейських.

Потреба в дослідженні питань формування життєвої компетент-
ності в курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання зумовлена 
низкою суперечностей, зокрема між:

– об’єктивною потребою суспільства у висококваліфікованих 
поліцейських зі сформованою життєвою компетентністю та недо-
статньою теоретичною розробленістю цього феномена в сучасній 
психолого-педагогічній науці;

– нагальною потребою формування життєвої компетентності  
у курсантів ЗВО, які здійснюють підготовку поліцейських, та фак-
тичною недостатністю такої підготовки;
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– необхідністю використання критеріального апарату оціню-
вання сформованості життєвої компетентності та відсутністю від-
повідної системи критеріїв, показників і рівнів. 

Таким чином, з огляду на зміст структурних компонентів жит-
тєвої компетентності, а також враховуючи рекомендації науковців, 
було обрано такі критерії сформованості життєвої компе-
тентності курсантів ЗВО: 1) мотиваційний, 2) емоційно-цінніс-
ний, 3) когнітивно-діяльнісний, 4) рефлексивний. 

Показниками сформованості життєвої компетентності курсан-
тів за мотиваційним критерієм є: прояв здатності визначати й ана-
лізувати життєві перспективи; характер сформованості в курсантів 
мотивів щодо визначення життєвих цілей і завдань; прагнення здо-
бути професію поліцейського для життєвої самореалізації; ступінь 
вмотивованості до самовдосконалення впродовж життя. Емоційно- 
ціннісний критерій виявляється в ступені сформованості у курсантів 
ставлень і ціннісних орієнтацій, а саме: ціннісного ставлення до влас-
ного життя та життя професійного оточення; моральних принципів 
(взаємоповага, людяність, чесність, стійкість, толерантність тощо) 
і національних цінностей (українська ідея, державна незалежність 
України, самопожертва в протидії злочинності, почуття національ-
ної гідності, любов до рідної землі, мови, традицій, патріотизм, гро-
мадянська національно-патріотична активність, орієнтація власних 
зусиль на розбудову Української держави та захист прав і свобод  
її громадян тощо) у процесі соціальної життєдіяльності й профе-
сійного становлення; емоцій щодо власного життєздійснення. По-
казниками сформованості життєвої компетентності курсантів ЗВО 
за когнітивно-діяльнісним критерієм є знання: про світ, про власні 
можливості й здібності, сутність життєвої компетентності особи-
стості, альтернативу життєвого й професійного вибору, про засоби 
соціальної та професійної взаємодії; життєтворчі уміння (визна-
чати власну перспективу, будувати ієрархію життєвих цілей, кон-
тролювати процес реалізації життєвих цілей, робити моральний 
вибір у складних життєвих ситуаціях); професійно-організаційні  
та суспільно-побутові навички. Рефлексивний критерій характери-
зується ступенем адекватності самооцінки готовності й здатності 
здійснювати своє життя відповідно до обраної життєвої стратегії. 

На підставі вищезазначених критеріїв і показників було визна-
чено чотири рівні сформованості життєвої компетентності 
курсантів ЗВО, які здійснюють підготовку поліцейських: творчий, 
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достатній, середній, початковий. Так, творчий рівень сформовано-
сті життєвої компетентності курсантів у процесі фахової підготов-
ки передбачає наявність творчого підходу до визначення й аналізу 
життєвих перспектив; стійкий характер сформованості у курсантів 
мотивів щодо визначення життєвих цілей і завдань; стале прагнен-
ня здобути професію поліцейського для життєвої самореалізації; 
високий ступінь вмотивованості до самовдосконалення впродовж 
життя. Характеризується яскраво вираженим ціннісним ставленням 
до власного життя та життя професійного оточення; сформованими 
моральними принципами й національними цінностями; позитивни-
ми, сталими емоціями щодо власного життєздійснення. Передбачає 
системні знання про світ, про власні можливості, про сутність жит-
тєвої компетентності особистості, про засоби соціальної та профе-
сійної взаємодії; уміння визначати власну перспективу, будувати 
ієрархію життєвих цілей, контролювати процес реалізації життєвих 
цілей, робити моральний вибір у складних життєвих ситуаціях; про-
фесійно-організаційні та суспільно-побутові навички. Відрізняється 
адекватністю самооцінки готовності й здатності здійснювати своє 
життя відповідно до обраної життєвої стратегії. Достатній рівень 
сформованості життєвої компетентності характеризується тим, що  
курсанти аналізують і сприймають запропоновані викладачем 
життєві перспективи; мають стійкий характер сформованості мо-
тивів щодо визначення життєвих цілей і завдань; стале прагнен-
ня здобути професію поліцейського для життєвої самореалізації; 
високий ступінь вмотивованості до самовдосконалення впродовж 
життя. Передбачає виражене ціннісне ставлення до власного життя 
та життя професійного оточення; сформовані моральні принципи  
й національні цінності; позитивні емоції щодо власного життєздій- 
снення. Відрізняється ґрунтовними знаннями про світ, про власні 
можливості, про сутність життєвої компетентності особистості, про 
засоби соціальної та професійної взаємодії; ситуативними вміннями 
визначати власну перспективу, будувати ієрархію життєвих цілей, 
контролювати процес реалізації життєвих цілей, робити моральний 
вибір у складних життєвих ситуаціях; професійно-організаційними 
та суспільно-побутовими навичками. Передбачає адекватність са-
мооцінки готовності й здатності здійснювати своє життя відповідно 
до обраної життєвої стратегії. Середній рівень виявляється в здат-
ності аналізувати й у більшості випадків приймати запропоновані 
викладачем життєві перспективи; у ситуативному характері сфор-
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мованості мотивів щодо визначення життєвих цілей і завдань; ін-
диферентному ставленні до здобуття професії; середньому ступені 
вмотивованості до самовдосконалення впродовж життя. Передбачає 
переважно позитивне ставлення до власного життя та життя профе-
сійного оточення; загальні уявлення про моральні принципи й на-
ціональні цінності; нестійкі позитивні емоції щодо власного життє-
здійснення. Характеризується ґрунтовними знаннями про світ, про 
власні можливості, про сутність життєвої компетентності особисто-
сті, про засоби соціальної та професійної взаємодії; ситуативними 
вміннями визначати власну перспективу, будувати ієрархію життє-
вих цілей, контролювати процес реалізації життєвих цілей, робити 
моральний вибір у складних життєвих ситуаціях; професійно-ор-
ганізаційними та суспільно-побутовими навичками. Відрізняється  
в більшості випадків адекватністю самооцінки готовності й здат-
ності здійснювати своє життя відповідно до обраної життєвої стра-
тегії. Початковий рівень сформованості життєвої компетентності 
курсантів ЗВО в процесі професійної підготовки виявляється в тому 
разі, коли вони аналізують, проте не сприймають запропоновані ви-
кладачем життєві перспективи; майже не виявляють мотивів щодо 
визначення життєвих цілей і завдань; не прагнуть здобути про-
фесію поліцейського для життєвої самореалізації; мають низький 
ступінь вмотивованості до самовдосконалення впродовж життя.  
Передбачає індиферентне ставлення курсантів до власного життя 
та життя професійного оточення; несформовані моральні принципи 
й національні цінності; негативні емоції щодо власного життєздій- 
снення. Характеризується поверховими знаннями про світ, про власні 
можливості, про сутність життєвої компетентності особистості, про 
засоби соціальної та професійної взаємодії; ситуативними вміння-
ми визначати власну перспективу, нездатністю будувати ієрархію 
життєвих цілей, контролювати процес реалізації життєвих цілей,  
робити моральний вибір у складних життєвих ситуаціях; відсутні- 
стю навичок професійно-організаційних і низьким рівнем суспіль-
но-побутових. Передбачає завищену або занижену самооцінку го-
товності й здатності здійснювати своє життя відповідно до обраної 
життєвої стратегії.

Таким чином, діагностика рівня сформованості життєвої компе-
тентності у курсантів ЗВО, які здійснюють підготовку поліцейських, 
на нашу думку, повинна здійснюватися за мотиваційним, емоцій-
но-ціннісним, когнітивно-діяльнісним і рефлексивним критеріями. 
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Показниками визначених критеріїв є, відповідно, мотиви курсант-
ської молоді щодо визначення власних життєвих цілей, мотивація 
професійної діяльності; ставлення до життя, моральні принципи 
та національні цінності; життєві знання й уміння; рефлексія готов-
ності та здатності до життєздійснення відповідно до власних жит-
тєвих цілей. Виходячи з наведених критеріїв, показників і рівнів 
сформованості життєвої компетентності у курсантів ЗВО зі специ-
фічними умовами навчання в процесі професійної підготовки, серед 
перспективних завдань подальших досліджень можна виокремити: 
по-перше, з’ясування характеру сформованості мотивів курсантів 
щодо визначення життєвих перспектив, цілей і завдань; по-дру-
ге, аналіз мотивів курсантів щодо оволодіння професією поліцей-
ського; по-третє, діагностику стану сформованості у курсантів на-
ціональних цінностей і моральних принципів; по-четверте, оцінку 
рівня сформованості у курсантів професійно-організаційних та  
суспільно-побутових навичок на першому і випускному курсі.
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Єна Олексій Анатолійович,
заступник начальника Державної установи «Центр психіатричної допо- 
моги та професійного психофізіологічного відбору МВС України», начальник 
відділення психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору

ДЕЯКІ  НЕДОЛІКИ  В  СИСТЕМІ   
ПРОФЕСІЙНОГО  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО  ВІДБОРУ   

ТА  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО  ОБСТЕЖЕННЯ  КАНДИДАТІВ   
НА  СЛУЖБУ  В  ПОЛІЦІЮ  ТА  НАПРЯМИ  ЇЇ  ВДОСКОНАЛЕННЯ

Професійна діяльність працівників Національної поліції України  
(далі ― НПУ) характеризується впливом значного числа стресо-
генних чинників, високим нервово-психічним і фізичним наванта-
женням, що висуває підвищені вимоги до рівня професіоналізму та 
психологічних якостей особистості й визначає необхідність ціле-
спрямованого професійного психологічного відбору (далі ― ППВ).

Актуальність проблеми пов’язана з державним завданням вдо-
сконалення роботи НПУ. Реформи правоохоронної сфери, що актив-
но проводяться в теперішній час, служать необхідним фактором 
забезпечення стабільності та економічного зростання, безпеки осо-
бистості та держави. Це, своєю чергою, визначає потребу в якісній 
системі кадрового забезпечення, в основі якого знаходиться ППВ 
кандидатів на службу в НПУ.

Робота в підрозділах поліції пов’язана з високим рівнем емоцій-
ної напруженості та відповідальності й пред’являє жорсткі вимо-
ги до розвитку окремих психофізіологічних професійно важливих 
якостей (далі ― ПВЯ). Залежно від рівня розвитку цих якостей се-
ред кандидатів на службу в поліцію можна прогнозувати успішність  
в оволодінні обраної професії та ефективність діяльності в екстре-
мальних умовах.

ППВ проводиться при прийомі на службу в межах військово- 
лікарської комісії з метою визначення придатності до служби за 
індивідуальними психофізіологічними особливостями за допомо-
гою програмно-апаратного комплексу «Прогноз» (далі ― ПАК «Про-
гноз»).

ПАК «Прогноз» було розроблено в 1993 році з урахуванням по-
треб і технічних можливостей того часу. Програмне забезпечення 
комплексу призначене для використання його на ПК типу IBM з опе-
раційною системою MS DOS. На теперішній час ця операційна систе-
ма майже не використовується на сучасних комп’ютерах, а працюючі 
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моделі застарілі та мають надмірні години напрацювання, потребу-
ючи частого ремонту та збільшуючи ризики відмов при збільшенні 
кількості обстежень у режимі дефіциту часу.

Саме обладнання сумісно з адаптером реєстрації відповідних 
реакцій, серцевого ритму та інших датчиків також має значне зно-
шення, що призводить до частих поломок, втрати часу та ресурсів 
на їх відновлення. Як будь-яка працююча система, ПАК «Прогноз» 
потребує постійного сервісного обслуговування та підтримки, проте 
вона здійснюється повільно через брак профільних технічних спе- 
ціалістів.

Серед недоліків, які також пов’язані з технічних застарінням іс-
нуючого комплексу є проблеми з роздрукуванням Протоколу психо-
фізіологічного обстеження (далі ― ПФО). Більшість сучасних прин-
терів не підтримують роботу із системою MS DOS, тому доводиться 
заповнювати його вручну, витрачаючи додатковий час. Окрім того,  
в інтерфейсі ПАК «Прогноз» не передбачена можливість вводу даних 
українською мовою, що часто ускладнює роботу з базами даних об-
стежених і порушує вимоги до ведення медичної документації дер-
жавною мовою.

На сьогодні зростає потреба в прискоренні процесу обстежен-
ня та збільшення їх кількості в обмежений період часу водночас 
зі збереженням надійності вимірювання психофізіологічних ПВЯ.  
Одночасне якісне обстеження групи осіб за допомогою ПАК «Про-
гноз» неможливе, оскільки потребує постійної присутності фахівця 
впродовж усього процесу тестування поряд із кожним респонден-
том (для закріплення датчиків, реєстрації відповідей на клавіатурі, 
надання додаткових інструкцій).

Із практичного досвіду, одними з найчастіших скарг із боку об-
стежуваних є: 

– недостатньо зрозуміла інструкція;
– відсутність графічних тизерів із прикладами того, як буде ви-

глядати тестове завдання;
– відсутність запрограмованих тренувальних спроб, які б дали 

змогу швидше засвоїти суть завдання і уникнути помилкових  
реакцій. 

Як зазначалося раніше, окрім дослідження самих ПВЯ вели-
ке значення в формуванні комплексної оцінки психофізіологічних 
особливостей має поведінка, вегетативні реакції, емоційний фон, 
ставлення до процесу тестування, коментарі, наявність та кількість 
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додаткових запитань саме в момент обстеження. Адже сам процес 
ПФО, певним чином, моделює емоційне навантаження, з яким у по-
дальшому доведеться зіштовхнутися поліцейському під час вико-
нання своїх службових обов’язків. Ці прояви респондент, зазвичай, 
намагається приховати під час співбесіди з практичним психологом 
або психіатром, а в момент зосередження на виконанні тестового 
завдання вони важко контролюються, а тому стають більш виразни-
ми. Такі дані мають велику цінність для побудови комплексного пси-
хологічного портрету особистості респондента. В сучасній системі 
ПФО вони не враховуються належним чином, а роль лікаря-психофі-
зіолога спрощена до інструктора. На нашу думку, важливе перспек-
тивне значення має реалізація в програмно-апаратному комплексі 
можливості вносити ці данні в Протокол ПФО та врахувати їх пара-
метри при формуванні та винесенні експертного рішення.

Ще одним перспективним напрямом удосконалення системи 
ПФО може бути розмежування обстежуваних осіб за рівнями при-
датності залежно від оцінки їх психофізіологічних ПВЯ. На даний мо-
мент система реалізована таким чином, що особи із середнім і вище 
середнього розвитком психофізіологічних ПВЯ часто визнаються 
«непридатними» за результатом одного тесту, не добравши зовсім 
незначної кількості балів попри наявність високої мотивації та по-
тенціалу розвитку. В перспективі вони відсіюються і втрачаються  
з поля зору кадрового апарату МВС. Частою є ситуація дефіциту 
респондентів під час оголошення конкурсу при наборі (наприклад,  
до Департаменту патрульної поліції). Рішенням цієї проблеми може 
стати градація висновку ПФО на: «придатний у 1 чергу», «придат-
ний у 2 чергу», «придатний у 3 чергу» і «непридатний». До когор-
ти «придатний у 1 чергу» потрапляють особи з найвищою оцінкою 
розвитку ПВЯ, до «придатний в 2 чергу» і «придатний в 3 чергу» ― 
відповідно з вище середнього і середнім розвитком ПВЯ. В подаль-
шому особи з першої категорії формують основну групу для відбору, 
а з осіб другої та третьої категорії можуть бути відібрані кандидати 
для подальшого відбору в разі наявності вакантних посад. Це дасть 
змогу: по-перше, розширити базу пошуку кадрів для системи МВС; 
по-друге, зменшити час на повторний збір документів респонден-
том і проходження повторних циклів при оголошенні нового набору. 

Вважаємо, що врахування цих зауважень та пропозицій в пер-
спективі дасть змогу покращити якість ПФО та вдосконалити систе-
му професійного психофізіологічного відбору МВС України.
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Залялова Ірина Миколаївна, 
дільничний офіцер поліції сектору ДОП ВП Солом’янського управління  
поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, 
кандидат юридичних наук

COMMUNITY  POLICING  ЯК  ОСНОВА  ДІЯЛЬНОСТІ  
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  ОФІЦЕРА  ГРОМАДИ

В межах реформування органів системи МВС України розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 1023-р 
було схвалено Стратегію розвитку органів системи Міністерства 
внутрішніх справ на період до 2020 року (далі ― Стратегія). Серед 
стратегічних пріоритетів розвитку органів системи МВС, як не-
від’ємної частини сектору національної безпеки, визначено ство-
рення безпечного середовища, в тому числі за допомогою залучен-
ня суспільства до цього процесу: тісна співпраця з територіальними  
громадами і суспільства у цілому; створення механізмів партнерства 
з інститутами громадянського суспільства. Реалізація цього пріо-
ритету передбачає створення безпечного середовища життєдіяль-
ності людей, що, насамперед, забезпечується шляхом провадження 
орієнтованої на потреби населення діяльності органів системи МВС. 
Зазначена діяльність здійснюється шляхом створення механізмів 
залучення територіальних громад до виконання завдань органа-
ми МВС, посилення взаємодії органів системи МВС з органами міс-
цевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, 
спільної підготовки програм профілактики правопорушень і про-
грам забезпечення публічної безпеки, розвитку інститутів дільнич-
них офіцерів поліції та патрульної поліції як першої ланки співпраці  
з населенням [1].

З метою демократизації поліцейської діяльності, продовження 
розбудови Національної поліції, реалізації цілей Стратегії, МВС було 
розроблено проект «Поліцейський офіцер громади». Проект спрямо-
ваний на впровадження нового формату роботи дільничних офіце-
рів поліції на основі «Community Policing». Як зазначив Міністр вну-
трішніх справ України А. Аваков, «Community Policing» ― це новий 
рівень комунікації та поліцейського сервісу [2]. 

Протягом останніх років зазначена концепція аналізується  
вітчизняними науковцями, вказаній темі присвячена значна кіль-
кість статей, однак чітке доктринальне визначення в українській 
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науці на сьогодні відсутнє. Науковці та практики дещо по-різному 
трактують це поняття.

Так, у статті «Запровадження основних принципів захисту прав 
людини у реформування органів внутрішніх справ», яка міститься 
на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини, Сommunity 
Policing (далі ― CoP) визначається як робота поліції, що орієнтована 
на потреби населення і призвела до розвитку, щонайменше, шести  
її моделей, а саме: поліцейське обслуговування за територіальною 
ознакою; кооперація декількох правоохоронних агенцій; попере-
дження злочинів силами громади; стратегія постійного контакту 
поліції з мешканцями; територіальне піше патрулювання; залучен-
ня населення та консультування з громадянами [3]. Також під CoP 
розуміють постійну співпрацю поліції з населенням та місцевою 
владою. А головна мета такої взаємодії ― створення спільного без-
печного простору [4]. М. В. Голуб визначає це поняття, як концепцію, 
що полягає у взаємовигідному співробітництві між поліцією та су- 
спільством і є основою успішної охорони громадського порядку [5].  
В. В. Василевич та М. В. Пашковська вважають, що CoP полягає в на-
лагодженні партнерських відносин між поліцейськими, громадою та 
місцевою владою, де кожен усвідомлює відповідальність за власну 
безпеку, а діяльність поліції визначається конкретними потреба-
ми громадян [6]. Л. В. Іщенко стверджує, що Community Policing ―  
це модель поліцейської діяльності, орієнтована на громаду [7]. 

Отже, як бачимо, поняття «Community Policing» трактується 
абсолютно неоднозначно: це і робота поліції, і співпраця, і концеп-
ція, і налагодження партнерських відносин, і модель поліцейської 
діяльності. Тоді як у світі ця концепція є широко розповсюдженою,  
в Україні вона потребує додаткового вивчення зарубіжного досвіду, 
осмислення, наукового та законодавчого визначення. 

Безсумнівно, що визначальною рисою CoP є взаємодія між по-
ліцією та громадою, однак при цьому містить і громадський само- 
контроль, тобто обов’язок громади контролювати себе різними 
засобами. Особлива увага має приділятися саме формам розвитку  
громади, адже її заохочення до самоконтролю і самоврядування по-
руч із реформуванням поліції здатні налагодити ефективну взаємо-
дію між ними, сприяти створенню безпечного середовища. 

Місце поліцейського офіцера громади, як учасника CoP, його по- 
вноваження мають бути чітко визначені. З метою створення якісної 
нормативно-правової бази діяльності поліцейського офіцера грома-
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ди, необхідно, насамперед, на науковому рівні з’ясувати і розтлума-
чити поняття «Community Policing», зважаючи на позитивний закор-
донний досвід. Крім того, необхідно розробити механізми спільного 
вирішення проблем громадою і поліцейськими офіцерами громади.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ  ОСНОВИ   
ПРОФЕСІОГРАФІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

Успіх і ефективність професіографічного дослідження значною 
мірою залежить від якості та повноти інформації, отриманої під 
час комплексного аналізу різних аспектів професійної діяльності.  
Саме тому окрему увагу слід приділити максимальному врахуван-
ню тих джерел інформації, що допомагають з’ясувати визначальні 
характеристики та ключові вимоги, доповнити й уточнити наявні 
відомості. У вказаному контексті важливим підґрунтям професіо-
графічного аналізу є офіційні документи, нормативно-правові 
акти, особливо такі, як: Національна рамка кваліфікацій, Поря-
док розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик,  
Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів,  
Методика розроблення професійних стандартів.

Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою  
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 [1], ― системний  
і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рів-
нів, призначений для використання у сфері освіти, зайнятості та 
соціально-трудових відносин із метою розроблення, ідентифікації, 
співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій з ура-
хуванням європейських стандартів і принципів забезпечення якості 
освіти. Виокремлюються 11 кваліфікаційних рівнів, кожен з яких 
конкретизовано через опис відповідних знань, умінь, комунікацій, 
автономності й відповідальності (від здатності адекватно діяти у ві-
домих простих ситуаціях під безпосереднім контролем іншої особи 
(0 рівень) до вміння визначати та розв’язувати соціально значущі 
системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для 
забезпечення стійкого розвитку і вимагають створення нових си- 
стемоутворювальних знань і прогресивних технологій (10 рівень)).

Продовжуючи цю стратегію, розпорядженням Кабінету Міні- 
стрів України від 14.12.2016 № 1077-р було затверджено План за-
ходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016– 
2020 роки [2], яким передбачено здійснення комплексу заходів за 
такими основними напрямами: 1) координація роботи та норматив-
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но-правове забезпечення формування і розвитку Національної си- 
стеми кваліфікацій, 2) модернізація системи прогнозування потре-
би в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів; 3) роз-
роблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм 
на основі результатів навчання) відповідно до Національної рамки 
кваліфікацій; 4) формування системи підтвердження результатів 
професійного навчання (присвоєння професійних кваліфікацій); 
5) удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій; 6) удо-
сконалення системи інформування про стан впровадження Націо-
нальної рамки кваліфікацій; 7) забезпечення міжнародного визнан-
ня Національної рамки кваліфікацій та вітчизняних кваліфікацій.

Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних харак-
теристик, затверджений наказом Міністерства соціальної політи-
ки України від 31.05.2017 № 918 і зареєстрований у Міністерстві  
юстиції України 23.06.2017 за № 784/30652 [3], визначає процедуру 
розроблення, погодження та затвердження Довідника кваліфікацій-
них характеристик професій працівників і внесення змін до нього ―  
систематизованого за видами економічної діяльності збірника опи-
сів професійних назв робіт (професій, посад), які об’єднано у випуски; 
призначеного, зокрема, для: встановлення переліку основних ро-
біт за посадами/професіями та забезпечення єдності у визначенні 
кваліфікаційних вимог до них; ведення відповідної документації; 
присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) 
відповідно до обсягу знань і навичок за результатами атестації;  
організації навчально-виховного процесу в закладах освіти; добору 
та розміщення персоналу.

Кожен випуск Довідника має чітку структуру: титульний аркуш, 
анотацію, вступ, розділи та підрозділи основної частини, допоміжні 
покажчики переліків професій із діапазонами розрядів, абетковий 
покажчик назв професій (посад), зміст. Кваліфікаційні характери- 
стики професій (посад) наводяться в основній частині, що містить 
розділи: «Завдання та обов’язки» (для державних службовців та 
працівників силових структур ― «Завдання, обов’язки та повно-
важення» і додаткового розділу «Має право»), «Повинен знати»,  
«Кваліфікаційні вимоги»; за потреби доповнюють розділами:  
«Спеціалізація», «Приклади робіт».

Основний функціональний розподіл учасників: розробники, 
НДІ праці і зайнятості населення, Міністерство соціальної політи-
ки України (що в установленому порядку розглядає проекти змін  
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і доповнень та приймає відповідні рішення щодо їх погодження/ 
затвердження, які є обов’язковими для застосування).

Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 
№ 373 [4]; визначає загальні вимоги до процедури розроблення,  
обговорення, затвердження, введення в дію та перегляду професій-
них стандартів, важливість яких зумовлена потребами і запитами 
практики (насамперед для системи оплати праці), оскільки вони 
визначають: вимоги до кваліфікаційних і спеціальних знань праців-
ників, їх завдання, обов’язки та спеціалізацію, а також віднесення  
виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння  
кваліфікаційних розрядів.

Розроблення та затвердження професійних стандартів здійсню- 
ється в декілька етапів: 1) прийняття рішення про розроблення 
проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на 
розроблення; 2) формування робочої групи, підготовка проекту;  
3) проведення громадського обговорення проекту (впродовж не 
менш як одного місяця, за результатами ― аналізуються пропозиції 
та зауваження і вносяться відповідні зміни); 4) проведення перевір-
ки проекту на дотримання необхідних вимог, підготовка відповід-
ного висновку і (після його підписання) подання для затвердження; 
5) затвердження професійного стандарту Мінсоцполітики, внесен-
ня його до Реєстру професійних стандартів, оприлюднення цієї  
інформації на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та суб’єкта  
перевірки. 

Зазначена постанова також зобов’язує Мінсоцполітики розро-
бити і затвердити Методику розроблення професійних стандар-
тів, а також інформувати Міністерство освіти і науки про введення  
в дію професійних стандартів для розроблення освітніх стандартів  
на компетентнісній основі.

Методику розроблення професійних стандартів затверджено 
наказом Мінсоцполітики України від 22.01.2018 № 74 та зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 165/31617 [5]. 
Вона визначає загальні вимоги розроблення професійних стандартів 
із метою надання методичної допомоги у забезпеченні єдиного під-
ходу, дотримання об’єктивності та забезпечення якості проведення 
їх перевірки.

Професійні стандарти використовуються у сферах освіти та 
управління персоналом і містять такі складові частини: 1) загаль-
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ні відомості професійного стандарту, 2) навчання та професійний 
розвиток (за потреби), 3) нормативно-правові акти та норматив-
но-технічні документи з питань професійної діяльності, 4) загальні  
компетентності, 5) перелік трудових функцій, 6) опис трудових 
функцій, 7) дані щодо розроблення та затвердження професійного 
стандарту.

Розроблення професійного стандарту відбувається відповідно  
до вищенаведеного порядку їх розроблення та затвердження,  
причому особлива увага приділяється етапам функціонального 
аналізу робочої групи. На першому етапі здійснюється збір інфор-
мації (щодо: трудових функцій; технології виробництва, переліку 
предметів та засобів праці, устаткування, продуктів, матеріалів та 
інструментів праці; положень чинних нормативно-правових актів 
і нормативно-технічних документів; загальних і професійних ком-
петентностей; вимог до рівня знань, умінь, навичок, кваліфікації, 
досвіду роботи, рівня освіти; медичних протипоказань; наявно-
сті визнаних сертифікатів присвоєння професійних кваліфікацій).  
На другому ― формується перелік трудових функцій і трудових  
дій/операцій, що входять до них (на основі інформації, отриманої 
на першому етапі). На третьому ― проводиться анкетне опитування 
професіоналів-експертів щодо оцінювання частоти застосування та 
важливості кожної трудової функції за певною шкалою (максималь-
ний бал становить 9) і розраховується середній показник (трудові 
функції, оцінені 0–2 балами, вважаються несуттєвими і не включа-
ються до професійного стандарту). На четвертому ― формується 
остаточний варіант рангового переліку трудових функцій із зазна-
ченням переліку предметів і засобів праці, необхідних для їх вико-
нання. На п’ятому ― визначаються необхідні професійні та загальні 
компетентності, предмети і засоби праці, потрібні знання, уміння та 
навички (що також надається для експертного оцінювання). Після 
цього розпочинається робота з розроблення проекту професійного 
стандарту, що завершується громадським обговоренням, перевір-
кою на дотримання вимог і затвердженням відповідно до положень 
Порядку.

Наведений огляд підкреслює, що розроблення професіограм 
досить тривалий і трудомісткий процес науково-аналітичного,  
організаційного, методичного і практичного характеру. А отже, 
якість цього результату потребує високої кваліфікації розробників 
та узгодженої співпраці фахівців різних професій.
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Кіричевська Елеонора Всеволодівна,
старший офіцер групи психологічного супроводу службово-бойової діяльності  
сектору по роботі з особовим складом управління ОЗСП «Азов», 
кандидат психологічних наук

ПРОФЕСІОГРАМА  ЯК  СТРУКТУРНИЙ  КОМПОНЕНТ  
СИСТЕМИ  ПСИХОЛОГІЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
І  СУПРОВОДУ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРИДАТНОСТІ  

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  ПІДРОЗДІЛІВ  
СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ  НГУ

Політичні, економічні та соціальні потрясіння, що охопили нашу 
країну, за своєю глибиною та гостротою не мають аналогів у сучас-
ному світі. У канві новітніх методів і форм ведення війни в Україні  
психологічною низкою виявляються переплетені абсолютно всі  
аспекти і сфери військового функціонування: від технічних до люд-
ських, у всіх можливих їх проявах.

Динамічний розвиток сучасних військових підходів до ведення 
бойових дій вимагає розширення психологічних знань щодо форму-
вання цілісної й всебічної професійної підготовленості особистості 
військовослужбовця у системі національної безпеки країни.

Доведено: вбиває не зброя, вбиває людина, і якщо рівень її про-
фесійної придатності неналежний, навіть найкраще оснащення ре-
зультату не дасть, адже на 65% боєздатність підрозділів залежить 
від психофізичного стану і фаховості солдатів і лише 35% припадає 
на техніку і облаштування. Це підтверджує принципову важливість 
психологічного забезпечення і супроводу службово-бойової діяль-
ності та вказує на необхідність поглибленого вивчення професійної 
військової придатності як системно-стратегіального психологічно-
го утворення, як динамічного, нелінійного, гетерохронного процесу,  
що, своєю чергою, вимагає створення технологій моніторингу  
і системи забезпечення професійної придатності військовослуж- 
бовців протягом всього терміну служби в НГУ.

На сьогодні практично відсутні комплексні, цілеспрямовані до-
слідження психологічних предикторів утворення професійної при-
датності військовослужбовців різної спеціалізації службово-бойо-
вої діяльності. Достатньою мірою не розкриті та не повною мірою  
науково обґрунтовані індивідуальні стратегії професійної діяльно-
сті особистості військовослужбовця у процесі досягнення профе- 



58

Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм...

сіоналізму, характер і динаміка різних стадій формування військової 
професійної придатності у процесі фахового становлення на індиві-
дуальній лінії життя.

У вітчизняній військовій психології до цього часу недостатньо 
теоретично опрацьовані та експериментально невивчені процесу-
альні характеристики, структура, динаміка змін, їх еволюційні фор-
ми, психологічні механізми та рушійні сили формування військової 
професійної придатності.

Теоретико-методологічний аналіз та логіка дослідження про-
блеми вказують на те, що її вивчення може бути більш перспек-
тивним за умов комплексного, системного дослідження, яке має 
включати, окрім показників потенційної професійної придатності 
на етапі відбору, ще й когнітивно-стильові особливості професій-
ної діяльності, сенсорно-перцептивні та сенсомоторні характери-
стики особистості військового фахівця, його психодинамічні якості 
та властивості вищої нервової діяльності, показники можливостей 
власного програмування, регуляції та контролю виконання службо-
во-бойових завдань.

Водночас варто зазначити про відсутність у науковому аналізі  
поступу у з’ясуванні системних знань щодо аналізу таких дефіні-
цій, як «військові здібності», «військова обдарованість/талант».  
Виникла потреба долучитися до досліджень індивідуальних варіан-
тів розвитку професійних військових задатків та якостей, привер-
нути увагу до професійного потенціалу особистості військовослуж-
бовця як до важливого параметру онтогенезу професіоналізації та 
профстановлення.

Одним із напрямів наших наукових розвідок є намагання  
вивчити детермінанти розвитку сучасної військової професійної  
соціалізації, особливості та походження їх різнобічних індивідуаль-
них проявів. Актуальність нашого дослідження підсилюється й тим, 
що останнім часом у військових структурах з’явився прошарок осіб 
із різними проблемами соціально-психологічного та особистісного 
характеру, що проектується на психофізичний (психосоматичний) 
рівень здоров’я загалом. Ця небажана тенденція стосується не тіль-
ки власного персонального розвитку військовослужбовця, а й, пе-
редусім, професійного благополуччя, оскільки розповсюджується  
на різноманітні варіанти нормативного професійного становлення.

Мета: теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне  
встановлення специфіки військової професійної придатності, ана-
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ліз психологічних предикторів формування відповідних ступенів  
професійної придатності військовослужбовців різної спеціалізації 
службово-бойової діяльності, розробка та впровадження ефектив-
них способів підвищення її якісних характеристик та кількісних 
показників у військовослужбовців протягом всього терміну служ- 
би в НГУ.

Концепція роботи полягає в таких позиціях:
1. У контексті даної роботи професійна придатність розгляда-

ється: 1) як онтологічний акт, 2) як системно-стратегіальне психо-
логічне утворення, 3) як акумульованість та інтегрованість інди-
відуально-особистісних потенцій, репрезентованих професійною 
активністю з вираженою готовністю до службово-бойової діяль- 
ності;

2. Психологічні предиктори професійної придатності ― це си- 
стемокомплекс когнітивних та особистісних характеристик вій-
ськовослужбовця, які дозволяють визначити та оцінювати ступінь 
його професійної придатності, що, своєю чергою, зумовлює певний  
рівень успішності виконання ним службово-бойової діяльності;

3. Відповідна система психологічного забезпечення і супроводу  
службово-бойової діяльності здатна підвищувати, підтримувати  
і регулювати процес професійної придатності військовослужбовців 
протягом всього терміну служби в НГУ.

Завдання наукової розвідки полягають у наступному:
1. Визначити теоретичні підходи дослідження проблеми про-

фесійної придатності на різних етапах життєтворчості особистості  
у філософсько-психологічному дискурсі;

2. Здійснити теоретичний аналіз сутнісного змісту та структур-
них компонентів професійної придатності особистості як системно- 
стратегіального психологічного утворення;

3. Вивчити аспект військової професійної придатності особи-
стості, її специфіку;

4. Виокремити індивідуальні стратегії професійної діяльності 
особистості військовослужбовця у процесі досягнення професійної 
придатності;

5. Дослідити характер і динаміку різних стадій формування  
військової професійної придатності особистості у процесі фахового  
становлення на індивідуальній лінії життя;

6. Проаналізувати чинники, детермінанти та тригери військової 
професійної непридатності, її показники;
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7. Розробити психологічну модель професійної придатності вій-
ськовослужбовців підрозділів спецпризначення НГУ в системі пси-
хологічного забезпечення і супроводу службово-бойової діяльності.

Теоретико-методологічну базу вивчення зазначеної про-
блематики становлять: принципи психологічної теорії діяльності 
(Б. Г. Ананьєв, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, С. Л. Ру-
бінштейн, В. Д. Шадріков та ін.); вивчення психологічних аспектів 
професійної діяльності (Б. Г. Ананьєв, С. П. Бочарова, О. М. Леонтьєв, 
Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн, В. Д. Шадріков); професіографічний 
підхід до аналізу професійної діяльності (К. О. Абульханова-Слав-
ська, О. О. Бодальов, А. О. Деркач, О. М. Іванова, Є. О. Клімов, П. С. Пе-
репелиця, В. О. Пономаренко, А. О. Реан, В. Д. Шадріков); розумін-
ня психофізіологічної сутності трудової діяльності (П. К. Анохін, 
І. П. Павлов, І. М. Сєченов, О. О. Ухтомський); прикладні аспекти ви-
вчення психологічних особливостей професійної діяльності фахів-
ців ризиконебезпечних професій (В. І. Барко, В. О. Бодров, М. С. Ко-
рольчук, Б. В. Кулагін, В. О. Лефтеров, Г. В. Ложкін, М. В. Макаренко, 
Є. О. Мілерян, Н. В. Оніщенко, І. І. Приходько, О. Д. Сафін, О. В. Тімчен-
ко, С. І. Яковенко); стратегіальний підхід до творчої професійної  
діяльності (А. Б. Коваленко, Л. А. Мойсеєнко, В. О. Моляко); положен-
ня про психологічні особливості розвитку та формування творчої 
особистості (Д. Б. Богоявленська, В. М. Дружинін, Є. П. Ільїн, Л. П. Мі-
щиха, В. О. Моляко, В. А. Роменець, Б. М. Тєплов); позиції екзистен-
ційно-гуманістичної психології щодо креативності, життєтворчості 
особистості (Д. О. Леонтьєв, А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт, К. Роджерс, 
В. Франкл, Е. Фромм).
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Козьяков Ігор Миколайович, 
начальник відділу розробки та впровадження інноваційних методик орга-
нізації роботи та управління в органах прокуратури науково-дослідного  
інституту Національної академії прокуратури України, 
доктор юридичних наук, професор 

ТЕОРЕТИЧНІ  ТА  ПРИКЛАДНІ  ПРОБЛЕМИ   
ФОРМУВАННЯ  НОРМАТИВНОГО  КОМПОНЕНТА  

ПРОФЕСІОГРАМИ  ПРОКУРОРА

Сьогодні, в умовах радикальних суспільних змін і чергового  
етапу реформування прокуратури, знов стає витребуваним питання 
оновлення кадрового корпусу цієї інституції. Виконання зазначено-
го завдання зумовлене потребою формування професійних стандар-
тів професійної діяльності прокурора, зокрема створенням моделі 
бажаних і необхідних психологічних якостей і рис його особистості. 
З цим також пов’язується актуальність визначення на основі про-
фесіографічних досліджень прокурорської діяльності кваліфікацій-
них вимог і характеристик, яким повинні відповідати кандидати  
на певні посади в органах прокуратури. 

У зазначеній сфері існує низка системних проблем норматив-
но-правового змісту, які ускладнюють проведення науково-дослід-
них робіт, пов’язаних із проведенням професіографічного опису  
професії прокурора.

Загальновідомо, що професіограма є передумовою і, водночас, 
результатом будь-якої психологічної роботи з професією. Вона ні-
коли не може вважатися закінченою, тому що професії не залиша-
ються незмінними. Ця характеристика вельми суттєво проявляєть-
ся стосовно професії прокурора з огляду на перманентний процес 
реформування органів прокуратури та постійні організаційні зміни.  
Це стосується суттєвого скорочення функцій прокуратури, зміни 
повноважень прокурорів у нових межах функціональної діяльності.  
Відповідно, певних трансформацій зазнав і правовий статус проку-
рора. Ця категорія на доктринальному рівні утворена таким комп-
лексом елементів, як: 1) службові права, 2) службові обов’язки, 
3) повноваження, 4) правосуб’єктність прокурора.

Потреба у виділенні останнього компоненту продиктована спе-
цифікою визначення правового статусу прокурора, що здійснено 
шляхом текстуального закріплення його в нормативно-правовому 
акті та спрямоване на встановлення державою (або її органом) си- 
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стеми вимог до особистості прокурора, структуру якої складає соці-
альна, психофізіологічна, професійна та моральна компетентність, 
на підставі чого може оцінюватися відповідність прокурора вимогам 
професійної діяльності. Зміст цього поняття становить юридична 
характеристика прокурора, встановлення його якостей і здібностей 
з погляду відповідності визначених у нормативно-правових актах 
кваліфікаційних вимог, як обов’язкової наявності певних правових 
можливостей (повноважень), так і соціально-психологічних якостей 
особистості, на яку покладений обов’язок здійснення встановлених 
Конституцією України функцій із метою захисту прав і свобод люди-
ни, загальних інтересів суспільства та держави. 

Поряд із правовими можливостями статус прокурора пов’яза-
ний із певними обмеженнями (виключеннями) свободи вибору його 
поведінки у професійній взаємодії та позаслужбовій діяльності,  
передусім правовими та морально-етичними нормами й вимогами.  
Наприклад, у разі систематичного (два і більше разів протягом одно-
го року) або одноразового грубого порушення правил прокурорської 
етики прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відпові-
дальності, у тому числі й звільнено з посади в органах прокуратури.

З огляду на доктринальні підходи у законі закріплювалися ви-
моги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих. 
Так, у ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» визначалося, що 
прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, 
які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові та моральні яко-
сті [1]. А постановою Верховної Ради України «Про затвердження 
Дисциплінарного статуту прокуратури України» встановлювалося, 
що працівники прокуратури повинні мати високі моральні якості, 
бути принциповими і непримиренними до порушень законів, поєд-
нувати виконання своїх професійних обов’язків із громадянською 
мужністю, справедливістю та непідкупністю. Вони повинні особисто 
суворо дотримуватися вимог закону, виявляти ініціативу в роботі, 
підвищувати її якість та ефективність і сприяти своєю діяльністю 
утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії, фор-
муванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та пра-
вил суспільного життя [2].

У сучасному законодавчому регулюванні порядку організації та 
діяльності прокуратури пореформеної доби елемент правосуб’єкт- 
ності правового статусу прокурора було втрачено. В ст. 27 нового  
Закону України «Про прокуратуру» [3], встановлюючи вимоги до 
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кандидатів на посаду прокурора, законотворці визначили лише, що 
прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадя-
нин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 
права не менше двох років та володіє державною мовою. До того ж 
зміст ч. 1 ст. 31 цього закону щодо спрямування кваліфікаційного  
іспиту мінімізує структуру професійної компетентності проку-
рора до таких складових: 1) нормативно-правової (вимір теоретич-
них знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту 
прав людини), 2) частини комунікативної (володіння державною 
мовою, 3) аналітичної (аналітичних здібностей кандидатів та прак-
тичних навичок у цих напрямах), 4) морально-етичної (здатності 
здійснювати виконання посадових обов’язків і позаслужбову пове-
дінку відповідно до правил прокурорської етики). Натомість інфор-
мація про психофізіологічні характеристики кандидата на посаду 
прокурора обмежується виключно наданням ними медичної довід-
ки про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ щодо перебу-
вання на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах 
охорони здоров’я (п. 6 ст. 30).

Утім, відсутність у законодавстві згадки про необхідні ділові та 
моральні якості прокурора не позбавила Кваліфікаційно-дисциплі-
нарну комісію прокурорів (далі ― КДКП) правотворчих прагнень 
закріпити в нормативно-правовому акті власне бачення системи ви-
мог до особистості прокурора. У результаті профіль посади проку-
рора охоплює сукупність певних здібностей (аналітичне та критич-
не мислення, комунікативність, організаторські здібності, здатність 
працювати в команді) та морально-психологічних якостей (чесність, 
порядність, відповідальність, дисциплінованість, емоційна стабіль-
ність, рішучість при прийнятті рішень, наполегливість) [4]. 

Однак цим питання не вичерпується, адже прокурор може бути 
переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому 
числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду.  
У такому разі переведення до органу прокуратури вищого рівня 
здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення яко-
го визначається КДКП. І вже цей конкурс передбачає проведення 
оцінки професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей про-
курора та перевірку його готовності до здійснення повноважень  
в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.

Тут правотворчість КДКП демонструє абсолютно інші підходи 
до формування переліку професіональних якостей прокурора [5]. 
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Відповідно, визначення професійного рівня, досвіду, морально-діло-
вих якостей здійснюється за такими індикаторами:

І. Предметна і фахова компетенція: 1) фахова кваліфікація, 2) ро- 
зуміння посади, 3) спроможність до аргументування і переконан-
ня, 4) компетенція до навчання, 5) наявність практичного досвіду 
роботи в органах прокуратури на відповідних посадах, 6) наявність 
позитивних досягнень і результатів попередньої роботи у сфері про-
курорської діяльності;

ІІ. Особиста компетенція: 1) загальні особисті ознаки, 2) усві-
домлення професійних і моральних обов’язків і відповідальності, 
3) готовність до дій та витривалість, 4) самоорганізація та організа-
ційні здібності, 5) рішучість і готовність до прийняття рішень, 6) го-
товність до сприйняття інновацій та гнучкість, 7) комунікативність, 
8) самокритичність, 9) наполегливість, 10) самостійність, 11) опе-
ративність, 12) самоконтроль, 13) дотримання професійної етики 
та поведінки прокурорів, загальна культура поведінки, 14) дисци-
плінованість (здатність контролювати свою діяльність відповідно  
до моральних та правових норм);

ІІІ. Соціальна компетенція: 1) спроможність працювати в ко-
манді, 2) спроможність до спілкування з іншими, 3) спроможність 
до владнання конфліктів та посередницькі здібності, 4) послугова  
орієнтація, 5) авторитетність та повага у колективі;

ІV. Керівна і управлінська компетенція: 1) спроможність до ви- 
сновків і критики, гнучкість, 2) спілкування і орієнтація на командну 
працю, 3) спроможність делегувати справи, 4) підтримка співробіт-
ників, 5) мотиваційні здібності, 6) спроможність до владнання кон-
фліктів і посередницькі здібності, 7) спроможність до структуруван-
ня, 8) цілеспрямованість, 9) здатність приймати рішення, 10) ділове 
мислення і діяльність у сфері управління, 11) лояльність, 12) здат-
ність до репрезентації, 13) дотримання виконавської дисципліни  
в колективі, 14) вміння освоювати та впроваджувати нові ефективні 
форми і методи роботи, інформаційні технології.
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Професійну діяльність, яку військовослужбовці виконують в особ- 
ливих умовах, пов’язаних із високим ризиком для життя і здоров’я, 
називають екстремальною. До цього виду діяльності відносять 
службу у підрозділах спеціального та оперативного призначення 
Національної гвардії України (НГУ).

1. Загальна характеристика професії. Завданнями військових 
частин та підрозділів спеціального та оперативного призначення є:  
участь у спеціальних операціях зі знешкодження озброєних злочин-
ців, припинення діяльності непередбачених законодавством озбро-
єних воєнізованих формувань чи груп; надання працівникам поліції 
допомоги допомоги в охороні громадського порядку, припиненні 
масових безладь, що супроводжуються насильством із застосуван-
ням зброї, у населених пунктах, а також в установах виконання по-
карань; участь у спеціальних заходах щодо виявлення, блокування  
і затримання озброєних осіб, які захопили заручників, особливо 
важливі державні об’єкти й адміністративні споруди та інші завдан-
ня відповідно до закону «Про Національну гвардію України».

Під час виконання завдань із ліквідації наслідків аварій, ката-
строф, пожеж, стихійного лиха, інших надзвичайних подій, а також 
надзвичайних подій криміногенного характеру на спеціальні під-
розділи та підрозділи швидкого реагування додатково покладають-
ся такі функції: охорона громадського порядку і безпеки у районі 
виникнення надзвичайної події та на території, що до неї прилягає; 
охорона особливо важливих об’єктів, а також об’єктів транспорту та 
життєзабезпечення населення, збереження майна, що лишилося без 
нагляду, попередження та припинення фактів розкрадання власно-
сті, її навмисного псування чи знищення; участь у невідкладних за-
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ходах щодо рятування, евакуації людей та надання їм першої медич-
ної допомоги; участь у виконанні заходів із тимчасового обмеження, 
заборони руху транспорту, пішоходів вулицями і дорогами як у ра-
йоні виникнення надзвичайної події, так і на території, що прилягає, 
огляд у встановленому порядку транспортних засобів, пасажирів  
та їх вантажу і багажу; участь у проведенні заходів, пов’язаних із 
розблокуванням транспортних магістралей, об’єктів життєзабезпе-
чення, розгородження перешкод під час припинення та локалізації 
масових безладь, а також під час виникнення надзвичайних подій, 
викликаних іншими причинами, у тому числі техногенного і при-
родного характеру.

2. Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці. Особовий склад 
військових частин спеціального та оперативного призначення до 
несення служби з охорони громадського порядку залучається 3 рази 
на тиждень по 6 годин на добу з моменту прибуття військовослуж-
бовців до органу внутрішніх справ (на об’єкт проведення масового 
заходу) та до моменту відбуття його до військової частини. Офіце-
ри, прапорщики, військовослужбовці за контрактом можуть нести 
службу з охорони громадського порядку до 8 годин, однак серед-
ньодобова тривалість несення служби не повинна перевищувати 
40 годин на тиждень. У разі ускладнення оперативної обстановки 
за рішенням старшого оперативного начальника та за погодженням 
з командувачем НГУ служба військовим нарядам може бути про-
довжена до 2 годин.

Військовослужбовці можуть бути переміщені в іншу область 
країни за кілька годин. Для цього може використовуватися повітря-
ний, автомобільний, залізничний та водний транспорт. Військово- 
службовці можуть виконувати службово-бойові завдання як у при-
міщеннях, так і на вулиці. Приміщення можуть мати несприятливі 
санітарно-гігієнічні умови. Під час виконання завдань поза при-
міщень військовослужбовці можуть стикатися з несприятливими  
погодними умовами, діяти в умовах хімічного, бактеріологічного та 
радіоактивного забруднення території.

Також існує висока ймовірність виникнення ситуацій збройного 
єдиноборства з кримінальними елементами. Такі ситуації нерідко 
загрожують їх життю та здоров’ю. Тому діяльність військовослуж-
бовців спеціальних підрозділів супроводжується значними нерво-
во-психічними перевантаженнями та стресами, що становить фак-
тор ризику виникнення психосоматичних захворювань.
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Негативний вплив частих стресів акумулюється в організмі й ви- 
кликає різноманітні фізіологічні та соматичні порушення, що зреш-
тою призводить до парапрофесійної патології й зростання загаль-
ної захворюваності. Крім психогенних стрес-факторів професійної 
діяльності спеціальних підрозділів, на динаміку захворюваності 
системи кровообігу впливає диспропорція між фізичним наванта-
женням і функціональними можливостями серцево-судинної систе- 
ми організму. Це може викликати морфологічні зміни в серцевих 
функціях. Особливо напруженими є серцево-судинна та дихальна 
системи у військовослужбовців спецпідрозділів, які готуються до 
виконання своїх службово-бойових завдань у гірській місцевості  
та у морській акваторії, що характеризуються специфічними осо-
бливостями зовнішнього атмосферного тиску.

Крім цього, індивідуальні особливості військовослужбовця спе-
ціального підрозділу зумовлюють вибір роду професійної діяльно-
сті, що потребує психоемоційної та фізичної напруженості, відпо-
відальності, й формують певний стиль служби, коли схильність до 
глибокого і тривалого переживання негативних емоцій може мати 
вирішальне значення у розвитку ішемічної хвороби серця або гі-
пертонічної хвороби. У зв’язку з поширеністю виразки шлунку се-
ред хворих військовослужбовців ― осіб молодого віку (25–27 років)  
актуальною стає проблема профілактики цього захворювання. Умо-
ви професійної діяльності спеціальних підрозділів, що потребують 
тривалої напруженості психічної активності особового складу, та-
кож можуть бути віднесені до факторів, що призводять до виник-
нення захворювань.

Найбільш поширеними психологічними складовими загибелі 
та поранень військовослужбовців спеціальних підрозділів, що тра-
пляються під час виконання службово-бойових завдань, визнають: 
прорахунки планування заходів; неповне інформаційно-аналітичне  
опрацювання операцій; дефіцит часу на прийняття оперативних  
рішень; некваліфіковані дії військовослужбовців під час виконання 
поставлених службово-бойових завдань. 

3. Вимоги професійної діяльності до військовослужбовця спеці-
ального підрозділу: теоретичні знання і практичні навички для дій 
в екстремальних ситуаціях під час виконання службово-бойових 
завдань, досконале володіння штатною зброєю, спеціальними за-
собами індивідуального захисту та активної оборони, прийомами 
рукопашного бою; високий рівень фізичної витривалості та резер-
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ву організму; високий рівень емоційної стійкості; здатність безпо-
милково, максимально ефективно вирішувати професійні завдання 
в умовах граничної внутрішньої напруженості, уміння володіти со-
бою, не допускаючи зривів у поведінці; високий рівень особистого 
професіоналізму, високої фізичної підготовленості, морально-пси-
хологічної витримки; чіткі відпрацьовані дії в елементах бойових 
порядків під час проведення спеціальних операцій зі знешкодження 
(ліквідації) особливо небезпечних і озброєних злочинців, які захопи-
ли заручників у адміністративних спорудах, у місцях скупчення лю-
дей і в умовах проявів актів тероризму; уміння проводити підривні 
роботи та користуватися різноманітними засобами зв’язку; умін-
ня використовувати спеціальну техніку (зокрема керувати різни-
ми видами автотранспорту, плавальними засобами, застосовувати  
водомети, альпіністське спорядження, спорядження для підводно-
го плавання); уміння співпрацювати, злагодженість у стосунках зі 
співслужбовцями; високий рівень відповідальності та виконання  
покладених завдань у правовому полі.

Професійно важливі якості військовослужбовця підрозділів спе-
ціального та оперативного призначення.

Значущими моторними якостями слід вважати: здатність до 
швидкодії в умовах дефіциту часу; розвинену велику моторику.  
До важливих особливостей атенційної сфери належать: професійна 
спостережливість; здатність тривалий час зберігати увагу, незважа-
ючи на виснажливість та сторонні подразники. Найбільш суттєви-
ми особливостями пам’яті є такі: особлива пам’ять на зовнішність  
та поведінку людей; моторна пам’ять. 

Серед особливостей інтелекту повинні бути наявні: уміння ба-
чити кілька можливих шляхів і подумки визначати найбільш ефек-
тивний; здатність приймати рішення за браком інформації та часу 
на її осмислення; здатність відтворювати зоровий образ за словес-
ним описом; почуття гумору. 

Серед емоційних і вольових якостей виокремлюють: сміливість, 
хоробрість, упевненість у своїх силах та можливостях, здатність 
брати на себе відповідальність у складних ситуаціях, спонтанність, 
активованість, контрольовану емоційність (агресивність, тривож-
ність), стійкість до стресу; стенічний тип реагування.

Комунікативними особливостями є: лідируючий стиль поведін-
ки; почуття суперництва, неконформність; уміння довести до слу-
хача свої думки і наміри; здатність швидко знайти потрібний тон, 
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доцільну форму спілкування залежно від психологічного стану та 
індивідуальних особливостей співрозмовника; уміння погоджувати 
свої дії з діями інших.

Особливості мотивації мають бути такі: схильність до розумно-
го, виправданого ризику; високий рівень домагань; активна жит-
тєва позиція; стійка установка на захист інтересів народу України; 
самовідданість у діях під час виконання службових завдань, розу-
міння їх державної необхідності та безперечного виконання; цін-
нісна орієнтація на використання зброї лише у правомірних випад-
ках; внутрішній локус контролю; смислове і ціннісне регулювання  
діяльності; відповідність мотивації професійному призначенню; 
професійна гордість.

4. Вимоги до загальноосвітньої та спеціальної підготовленості. 
Військовослужбовці підрозділів спеціального та оперативного при-
значення повинні мати повну середню або вищу освіту, пройти стро-
кову військову службу. Екстремальний характер роботи потребує 
від особового складу якісного рівня бойової, професійної, фізичної, 
загальної та спеціально-тактичної, вогневої і професійно-психоло-
гічної підготовки. 

5. Протипоказання до служби у спеціальних підрозділах: слабка 
фізична підготовка, малий резерв організму; невміння швидко при-
ймати оптимальне рішення у швидкозмінюваній ситуації; невмін-
ня переборювати страх під час роботи у складних умовах; недис-
циплінованість, відсутність почуття обов’язку та відповідальності; 
нездатність до взаємодії з іншими під час виконання спільних дій; 
неспроможність прогнозувати розвиток подій, враховувати ймовір-
ність зміни ситуації; слабка просторова та часова орієнтація; недо-
статній рівень освітньої підготовки, нездатність до професійного 
навчання та відсутність необхідних показників таких психологічних 
процесів, як пам’ять, увага, логічне мислення, емоційна стійкість.

Наведемо психограму кандидатів на військову службу до під-
розділів спеціального та оперативного призначення (табл. 1).

Бібліографічні посилання
1. Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної  

придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України  
і навчання у вищих військових навчальних закладах МВС України: монографія / 
І. В. Воробйова, І. І. Приходько, С. Т. Полторак та ін. Харків: Акад. ВВ МВС України, 
2012. 297 с.
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Таблиця 1
Психограма кандидатів на військову службу 

до підрозділів спеціального та оперативного призначення

№ 
з/п

Вимоги професії 
до індивідуально- 

психологічних 
якостей

Професійно важливі  
якості

Психодіагностичні 
методики

1 Нейродинамічні 
та психомоторні 
особливості

Рухливість, лабільність, врівно- 
важеність нервової системи. 
Точність, координованість  
рухів в умовах стресу та  
дефіциту часу

Тепінг-тест,  
рефлексометрія

2 Орієнтація на 
місцевості та 
орієнтація у часі. 
Просторова уява

Точність окоміру, орієнтація 
у просторі, орієнтація у часі. 
Комбінаторність, просторова 
координація

Методика «Окомір», 
тест «Компаси»,  
методика Шепарда, 
тест Амтхауера

3 Особливості  
уваги та пам’яті

Концентрація, стійкість,  
розподіл, переключення уваги. 
Оперативна, зорова, наочно- 
образна пам’ять

Коректурна проба, 
тест ОП–1,  
«Мнемотест»,  
тест КНОП–1

4 Інтелектуальні 
особливості

Загальний інтелект  
(вербальний, невербальний),  
здатність до аналізу інформації,  
здатність до аналітичного 
мислення

Методика КОТ,  
тест Равена

5 Емоційно- 
вольові якості

Сміливість, хоробрість, упев-
неність у своїх силах і мож-
ливостях, здатність брати 
на себе відповідальність у 
складних ситуаціях, активність, 
спонтанність. Контрольована 
емоційність (агресивність, три-
вожність). Стійкість до стресу, 
стенічний тип реагування

Методика вивчення 
стресостійкості,  
СМДО (Собчик),  
тест Люшера,  
опитувальник  
Кеттелла

6 Комунікативні 
здібності

Лідерство, комунікативна  
компетентність, соціальний  
інтелект (уміння зрозуміти хід 
думок, встановлювати контакт)

Тест Лірі, КОС–2,  
тест «Соціальний 
інтелект»

7 Професійна  
мотивація

Схильність до розумного  
ризику, внутрішній локус 
контролю, високий рівень 
домагань. Особистісна зрілість, 
смислове та ціннісне регулю-
вання діяльності; відповідність 
мотивації професійному при-
значенню

Закрита анкета 
вивчення мотивації 
професійного вибору 
кандидатів на службу, 
методика «Сенсожит-
тєві орієнтації», 
визначення локус 
контролю
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СУТНІСТЬ  ПРОФЕСІОГРАФІЇ  ТА  ЇЇ  ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ

Потреба наукового вивчення професій (зокрема психологічного  
аналізу професійної діяльності) виникла на рубежі ХІХ–ХХ сторіч  
і відтоді не втрачає своєї актуальності, залишаючись одним із пріори-
тетних і затребуваних напрямів теоретико-прикладних досліджень.

Аналіз психологічних особливостей професійної діяльності 
ґрунтується на всебічному її вивченні та певній систематизації 
отриманих кількісних і якісних даних. Науковий напрям, предмет 
якого становить технологія вивчення професій (трудової діяль-
ності) та їх класифікація, називається професіографією (від лат. 
professio ― «рід діяльності, вид постійного заняття, фах, професія» 
та гр. grapho ― «писати»). Професіографічному аналізу притаманний 
комплексний метод дослідження й опису змістовних і структурних 
характеристик професії з метою встановлення особливостей відно-
син суб’єкта праці з компонентами діяльності та її функціонального 
забезпечення. Комплексність передбачає системне та цілісне ви-
вчення професійної діяльності з різноманітних аспектів: правових, 
економічних, соціальних, психологічних, фізіологічних, медичних, 
професійно-технічних, технологічних, функціональних та інших.

Серед завдань професіографії визначають: 
– всебічний опис трудової діяльності з розкриттям сутності та 

змісту, структурної організації, основних функцій, засобів, умов і т. ін.;
– здійснення класифікації професій і спеціальностей; 
– визначення вимог, які пред’являються до фахівців, рівня роз-

витку їх якостей;
– з’ясування чинників професійної успішності.
На думку О. М. Іванової, професіографія, як науковий підхід до 

вивчення трудової діяльності, професій і спеціальностей, включає 
такі компоненти:

– теоретичні схеми дослідження професійної діяльності;
– комплекс методів вивчення, аналізу, інтерпретації отриманих 

даних та експериментального дослідження професії;
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– правила організації теоретичного і практичного експеримен-
тального дослідження в професіографії.

Теоретичні схеми дослідження дозволяють здійснювати збір, 
опис і систематизацію матеріалу про професійну діяльність, її ор-
ганізацію (з урахуванням різних аспектів: соціально-економічного,  
виробничо-технічного, психологічного, психофізіологічного тощо). 
Вони є своєрідною програмою дослідження професійної діяльності, 
що включає перелік питань, склад яких зумовлений конкретною 
метою дослідження. Комплексне застосування методів професіо-
графії забезпечує високу результативність дослідження завдяки 
використанню переваг кожного відповідно до своєї специфіки. 
Дотримання правил організації дослідження гарантує надійність 
і достовірність отриманих висновків, а отже, сприяє ефективності  
пропозицій за результатами проведеного вивчення та практич-
ному впровадженню розробок з актуальних питань професійної  
діяльності.

Дослідження психологічних особливостей професійної діяльно-
сті здійснюється відповідно до основних принципів професіогра-
фування (за К. К. Платоновим).

Принцип комплексності (системності, цілісності) ― визначення 
взаємозв’язків і взаємовпливів компонентів діяльності на всіх ієрар-
хічних рівнях функціонування (діяльність, дії, операції, нормальні 
та екстремальні умови тощо), тобто вивчення професійної діяльно-
сті як єдиної системи, а не множини окремих складових.

Принцип цілеспрямованості ― дотримання послідовності у про- 
веденні дослідження відповідно обраним цілям і конкретним 
завданням (діагностичним, інформаційним, методичним тощо),  
а також певному призначенню (профорієнтація, профдобір, профе-
сійна підготовка і т. ін.).

Принцип особистісного підходу ― врахування різноманітності 
варіацій індивідуального стилю діяльності та можливості компен-
сації одних індивідуально-особистісних властивостей іншими (тоб-
то підкреслюється умовність, відносність сталості схеми успішного 
професіонала як єдиновизначальної моделі, що актуалізує необхід-
ність урахування принципу допусків).

Принцип допусків ― зазначення допустимого діапазону діагно- 
стичних показників (кількісних меж мінімуму та максимуму) при 
оцінюванні під час профдобору та атестації персоналу, а не тільки 
набору професійно важливих якостей (ПВК) і протипоказань.
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Принцип надійності ― виявлення й опис несприятливих умов 
праці, нетипових, складних, екстремальних ситуацій (особливо сто-
совно небезпечних професій) із метою визначення вимог до стресо-
стійкості працівників.

Принцип диференціації та типізації ― встановлення як внутріш-
ньопрофесійних відмінностей, так і об’єднання в групи подібних 
професій (за певними параметрами).

Принцип перспективності та реальності ― вивчення професій-
ної діяльності з урахуванням тенденцій її змін і розвитку суб’єкта 
праці, розгляд досліджуваних питань у динаміці та культурно-істо-
ричній перспективі.

У подальшому зазначені принципи були доповнені.
Етичний принцип ― дотримання рівного ставлення та поваги 

до представників різних професій, недопускання знецінення одних  
видів праці за рахунок надання переваг іншим.

Принцип конкретності (специфічності) ― врахування всіх сут-
тєвих характеристик професії і точність їх відображення, розкрит-
тя реальних умов, зв’язків, взаємодії всіх компонентів, головних, 
істотних властивостей, тенденцій, уникання наведення інформації 
загально-абстрактного характеру.

Принцип системної детермінації ― врахування залежності до-
сліджуваної професійної діяльності від сукупності різноманітних 
особливостей її організації та здійснення.

Принцип діяльнісного опосередкування ― зумовленість специфі-
ки змісту свідомості працівника, його досвіду, особливостей психіч-
них процесів своєрідністю професійної діяльності.

Принцип поетапності ― послідовність збору та аналізу даних 
під час вивчення діяльності, що включає інформаційний, аналітич-
ний, синтетичний, експериментальний і результуючий етапи.

Принцип селективності ― вибірковість підходу в процесі до-
слідження; концентрація на специфіці суб’єктно-об’єктних взаємо- 
зв’язків професійної діяльності, найбільш складних завданнях тру-
дового процесу.

Принцип ідентичності ― використання одних і тих самих ме-
тодичних прийомів і програм вивчення й опису (для коректного  
порівняння професій).

Принцип взаємодоповнення ― використання якісно-кількісних 
методів вивчення, включення інформації як змістовного, так статис-
тичного характеру.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   
НАДІЙНОСТІ  СОЦІОЛОГІЧНИХ  ОПИТУВАНЬ

На сьогодні в Україні активно продовжується впровадження ре-
форм у різних сферах життєдіяльності країни. Результати таких про-
цесів не повинні погіршити потреби населення, а навпаки, долаючи 
наявні проблеми, покращити рівень задоволеності громадян. Для 
цього необхідно враховувати досвід, напрацьований державними 
органами та їх кваліфікованими співробітниками з відповідних сфер 
життєдіяльності країни. Таким чином, виникає потреба у з’ясуван-
ні думки різних людей із питань у тій чи іншій сфері, тобто постає 
необхідність в експертному опитуванні. Використання знань та до- 
свіду експертів дасть можливість виявити найбільш суттєві, складні 
аспекти досліджуваної проблематики, підвищення надійності та об-
ґрунтованості інформації, висновків та практичних рекомендацій.

Усвідомлення феномену гібридної війни, а також її масштабів, 
вимагає напрацювання відповідної методології аналізу гібридних 
загроз, що формує, своєю чергою, достатній масив знань для форму-
вання обґрунтованої та ефективної державної політики щодо проти-
дії гібридним загрозам. У зазначеному контексті однією з важливих 
проблем стає дослідження сфери громадської безпеки та цивільного 
захисту, саме у частині протидії гібридним загрозам. Зокрема діяль-
ність органів системи МВС передбачає вивчення багатьох факторів, 
що пов’язані зі створенням умов розвитку безпечного середовища 
життєдіяльності, як основи безпеки на території України, а також 
сучасної системи внутрішньої безпеки. Безперечно, у цьому напрямі 
питання протидії гібридним загрозам у секторі цивільної безпеки 
набули великої актуальності та займають провідне місце серед про-
блем, які привертають пріоритетну увагу соціальної громадськості.

Зростання сучасного суспільства нерозривно пов’язане із запо-
біганням різноманітним загрозам, які посилюються у період рефор-



77

збірник тез Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 26.09.2019)

мування будь-якої сфери життєдіяльності суспільства [1]. Питан-
ня протидії гібридним загрозам достатньо широко та комплексно 
охоплює проблеми національної безпеки. Зазначене, насамперед, 
потребує суттєвого аналізу ситуації, дослідження тих факторів, що 
спричиняють неспроможність ефективного реагування на протидію 
гібридних загроз, зокрема у сферах громадської безпеки та цивіль-
ного захисту. Водночас об’єктивність та обґрунтованість результатів 
дослідження потребує відповідної методологічної бази, прийнятно-
сті даних, що використовуються в аналізі, та джерел, з яких вони 
надходять [2]. На сьогодні вкрай важливо виявити ті гібридні загро-
зи, що реально та найбільше впливають на стан безпеки в нашому 
суспільстві.

Саме це завдання було визначено групою експертів МВС України,  
до складу якої увійшли представники департаментів МВС, НГУ та 
ЦОВВ (НПУ ДПСУ, ДСНС, ДМС), що під час проведення стратегічних 
сесій та активного впровадження методів фасилітації й мозкового 
штурму на предмет ідентифікації гібридних загроз у сфері цивіль-
ної безпеки, методологічною базою для проведення подальшого 
дослідження обрала саме SWOT-аналіз у якості базового. На нашу 
думку, такий інструмент став відправним пунктом для досліджень 
за обраним напрямом та основою для оцінювання гібридних загроз  
і подальшого стратегічного планування у зазначеній сфері [3]. 

З метою забезпечення рейтингування та ранжування гібридних 
загроз (які найбільш важливі, які потенційні, які заморожені), було 
розроблено опитувальник для системи органів МВС України (як ге-
неральної експертної сукупності). Опитування проводилося в режи-
мі on-line шляхом заповнення анкет із дотриманням режиму кон-
фіденційності та без розкриття індивідуальних даних опитуваних. 
Зазначене експертне оцінювання відображає власний досвід рес-
пондентів та обізнаність щодо визначеного предмету опитування. 

Кожен індикатор оцінювався за двома характеристиками: 
«ймовірність (рівень оцінювання)» та «можливі наслідки (вплив)»  
за 3–5-бальною шкалою.

Цілком очікувано, що через значний обсяг анкети, складність  
запитань і короткий час їх осмислення експерти могли припускати-
ся помилок у відповідях. 

Для подальшого дослідження необхідним вбачалося обмежен-
ня вибірки найбільш якісними та надійними даними, тобто переві-
рити респондентів на предмет їх логічної помилки завдяки фільт- 
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руючим запитанням, які призначені для виділення надійних рес-
пондентів. Із цією метою при розроблені анкети у різні розділи 
були внесені твердження, логічно обґрунтованою відповіддю на які  
було оцінювання їх «імовірності» як високої (наприклад, «Гібридні 
загрози є компонентом гібридної війни», «Унітарність української 
держави» тощо).

Таким чином, у базовій сукупності подальшого аналізу з 4 001 
анкети залишилося лише 486 (12,15%), які належали тим експер-
там, що надавали логічно узгоджені відповіді. Незважаючи на те,  
що після фільтрування даних залишилося 12,15% початкової ви-
бірки, якість результатів суттєво зросла, що ще раз засвідчує: обме- 
ження вибірки на основі перевірки логічної помилки є статистично 
значущим, надійним та репрезентативним. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФОРІЄНТАЦІЇ   
ТА  ПРОФЕСІЙНО  ПСИХОЛОГІЧНОГО  ВІДБОРУ   
ДО  АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ  ПІДРОЗДІЛІВ

Професійно психологічний відбір до підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій (далі ― ДСНС) на даний час 
передбачений Порядком психологічного забезпечення в ДСНС [1], 
де він визначається як комплекс заходів, за допомогою якого про-
водиться вивчення рівня розвитку професійно важливих якостей 
кандидатів на службу в аварійно-рятувальні підрозділи та навчання 
у закладах вищої освіти. Крім того, професійно психологічний відбір 
має прогностичну функцію стосовно успішності кандидата в займа-
ній посаді. 

Існує також довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників у сфері цивільного захисту України, де є перелік ос-
новних робіт, які виконуються на різних посадах у сфері цивільного 
захисту, техногенної та пожежної безпеки й кваліфікаційні вимоги 
до них [2]. Ці кваліфікаційні характеристики надають можливість 
проведення професіографічних досліджень професій екстремаль- 
ного профілю. 

Такими дослідженнями займалися В. І. Барко, С. П. Бочарова, 
В. П. Бут, В. В. Вареник, Л. О. Гонтаренко, О. П. Євсюков, М. С. Кришталь, 
А. С. Куфлієвський, О. О. Назаров, С. М. Миронець, С. М. Мордюшенко, 
Є. М. Потапчук, О. Д. Сафін, А. Г. Снісаренко, О. В. Тімченко та ін.

Так, Гонтаренко Л. О. зазначає, що ефективність професійної  
діяльності рятувальників залежить від комплексу професійно 
важливих якостей працівників і вважає за потрібне спиратися при 
професійно психологічному відборі на професіографічний опис.  
Нею складений професіографічний опис працівників чергово-дис-
петчерської служби екстреного виклику [3].
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Мордюшенко С. М. займався дослідженням специфіки та психо-
логічних особливостей діяльності кінологічної служби ДСНС [4].

Приходько О. Ю. розробив нормативну та експертну модель по-
жежного-рятувальника, Бут В. П. вивчав особливості формування 
професійно важливих якостей газодимозахисників-рятувальників, 
а Лєбєдєв Д. В. досліджував структуру особистості фахівців-водо- 
лазів [5].

Проведені дослідження професійно важливих якостей фахівців 
екстремального профілю охоплюють майже весь спектр професій 
системи ДСНС, однак є розрізненими і потребують узагальнення.

Необхідність професійно психологічного відбору до аварій-
но-рятувальних підрозділів зумовлена не лише високими вимога-
ми професії до психофізіологічних та психологічних характеристик  
рятувальника, високою ціною помилки під час виконання службо-
вих обов’язків, а й високою ймовірністю негативного впливу змісту 
та умов служби на функціональний стан організму людини, на ефек-
тивність та якість її життєдіяльності. 

У разі, коли психологічні чи психофізіологічні якості людини  
не повною мірою відповідають вимогам професії, проте вона моти-
вована саме на цю діяльність, існує ймовірність компенсації недо-
статніх якостей іншими. Практика має багато підтверджень успіш-
ної діяльності фахівців, які не відповідали критеріям відбору до 
професії.

Складовою формування подібної мотивації є профорієнтаційна  
діяльність, висвітлення та популяризація особливостей професії  
серед широкого загалу молодих людей.

Одним із напрямів популяризації професій екстремального  
профілю є вивчення та доведення до широкого загалу історії їх  
розвитку. 
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АЛЬТЕРНАТИВНА  ПРОПОЗИЦІЯ   
З  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ПРОФЕСІОГРАФІЇ

Актуальність. Сьогодення України є вельми динамічним, що 
підтверджують події, яких вже вистачить на багатотомне видання. 
У суспільстві існує потреба в кардинальних змінах, які, за амбітними 
висловлюваннями нової влади, мають вивести Україну на передо-
ві позиції у світі. Напевно, що й психологічна наука в Україні мала 
б швидко та ефективно змінитися з абстрактної, традиційно-по-
пулістської на практичну, раціонально-гуманістичну. Можливо, це 
сприятиме тому, що нарешті розпочнеться практичне використан-
ня величезного потенціалу психології у всіх сферах України реаль-
но, а не лише у звітах. Тому, настав час переглянути існуючу теорію  
з тієї причини, що вона на практиці, фактично, ніким не використо-
вується через абстрактність, велику відірваність від реалій, пере-
вантаженість дрібницями надуманого змісту й т. ін. Це ж стосується 
й професіографії.

Результати аналізу наявної теоретичної бази. Проведений 
пошук у середовищі інтернету щодо опублікованих новітніх науко-
вих розробок засвідчив наявність спроб описати професіографію  
в цілому [1], створення альтернатив серед практиків у бізнесі [6],  
що вилилося у моделі компетенцій, компонентів робочого потен-
ціалу, карт кар’єри та у сфері професії поліцейського [5], дозволяє  
зробити такі критичні зауваження:

1. Є багато теорії, що оглядається та переписується з джерела  
в джерело багато років, а то й десятиліть. Принципово критично 
вже дуже давно ніхто не ставився до розроблених ще у 60–70 роки  
ХХ-го століття окремих підходів щодо психології праці, яка на той 
час розглядала людину з позиції рівності багатьох, майже однакових 
за значимістю компонентів. Тому застій у професіографії існує вже 
близько 50 років.

2. Опора на особистість зазнала краху через розмитість визна-
чення власне самого поняття у теорії. Можна казати про хоча б якесь 
приблизне розуміння біології людини, що визначає її спроможність 
виконувати окремі надмірні професійні задачі. Проте все ж лише  



83

збірник тез Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 26.09.2019)

окремі. Для більшості типів професій традиційний психофізіологіч-
ний підхід є безперспективним через те, що темперамент реально 
мало впливає на здатність працювати в абсолютній більшості варі-
антів, сила нервової системи взагалі є досі недоведеним поняттям.

3. Вимоги у професіограмах мають такий великий перелік важ-
ливих якостей, що складно реально їх у комплексі визначити, а точ-
ніше не є реальним їх виміряти. Окрім цього, психограми, як частина 
професіографії, опираються на психологічні особистісні опитуваль-
ники та тести досягнень, що застаріли, недостатньо валідні чи не-
апробовані. На підтвердження цьому такий факт: бізнес-сфера вже 
близько 8–10 років шукає реальну альтернативу психодіагностиці 
та майже відмовилися від вербальних тестів.

Ознайомлення з керівними документами з питання проведення 
відбору персоналу до органів поліції [4] свідчить про те, що «резуль-
тати тестування особистісних характеристик кандидата (психоло-
гічний тест) не впливають на його рейтинг і мають рекомендацій-
ний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті 
рішення за результатами всіх етапів конкурсу». Однак осіб, що ро-
зуміють сутність тестів, до комісії з відбору не включено. Тому ви-
сновок: тести нічого нікому не дадуть. І фраза «рекомендаційний 
характер» відобразила ставлення неспеціалістів із профвідбору до 
цієї процедури. Хоча й заслужено.

Виклад основного матеріалу. Аналіз теоретичних розробок  
у психології, що мають міждисциплінарний характер свідчить про 
достатню кількість суттєвих інновацій теоретичного спрямуван-
ня, переважна більшість з яких залишилася поза увагою практиків. 
Тому особливо доцільно звернути увагу на ґрунтовні міждисциплі-
нарні дослідження, що можуть бути розвинуті та застосовані у прак-
тичній роботі з професіографії. Одним із таким напрямів вбачаєть-
ся ідея про можливість проведення профорієнтаційної роботи на 
основі вроджених психофізіологічних характеристик. Такий підхід 
є раціональним через те, що базові психофізіологічні особливості  
є сталими, незмінними протягом всього існування. Враховуючи їх, 
цілком можливо визначати не тільки найбільш оптимальну про-
фесійну сферу. Багаторазові спроби щодо визначення фундамен-
тальних факторів профорієнтації не стали достатніми. Так, теорія 
К. Г. Юнга, підходи, що засновані на теоріях Е. Еріксона, І. Павлова 
та багатьох інших, розкритиковані й сьогодні застосовуються лише 
відвертими прихильниками. Таким чином, визначення, обґрунту-
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вання оцінки та врахування у професійному відборі базових психо-
фізіологічних факторів індивіда є шляхом не лише підвищення яко-
сті праці, а й збереження здоров’я персоналу.

Огляд і аналіз наукової теорії щодо психофізіологічних факторів 
індивіда дав змогу зосередити увагу на двох напрямах досліджень, 
що мають вже значну кількість прихильників та, відповідно, експе-
риментальних досліджень.

Першим напрямом доцільно виділити дослідження сприйняття 
чи усвідомлення часу як психологічної категорії, що задається від на-
родження. У низці досліджень за цим напрямом зафіксовано значну 
кількість емпіричних і статистичних даних, які свідчать про базове  
значення цього фактора. Так, дослідження Б. І. Цуканова т-типів свід-
чить про суттєву залежність типу темпераменту від вказаного типу 
сприйняття часу індивідом, який ніколи не змінюється. Автори при-
чинно-цільової концепції психологічного часу Є. Головаха та О. Кро-
нік довели, що особливості відображення персоною часових відно-
шень у масштабі життя визначаються її уявленнями про характер 
детермінації одних важливих життєвих подій іншими, а тому прове-
сти аналіз подій життя у їх взаємозв’язку, «вимірювати» психологіч-
ний час особистості й здійснювати його регуляцію можна, взявши за 
одиницю виміру подію і міжподійний зв’язок типу «причина – наслі-
док» або «мета – засіб» [2; 3]. Окрім цього, на думку Л. Д. Дєміної та 
І. А. Ральнікової, особливості побудови людиною власного життєво-
го шляху, формування та становлення життєвих перспектив харак-
теризують 3 основні типи психологічного часу: споглядально-захис-
ний (відображає нездатність впоратись у ситуації змін і пов’язаний 
із потребою людини у новому осмисленні часу життя, реалізація 
якого може викликати особистісну кризу); агресивно-захисний 
(пов’язаний із прагненням людини зберегти емоційну стабільність 
шляхом посилення зовнішньої поведінкової активності, агресивно- 
сті, домінування у свідомості індивіда теперішнього, заперечення 
минулого); конструктивний (спрямований на вибір нового способу 
прояву соціальної суб’єктності та пов’язаний із адекватною оцінкою 
минулого, теперішнього і майбутнього) [2; 3]. 

Існують й інші дослідження, що пов’язують психологічний час 
із іншими особистісними якостями. Отже, психологію часу, що має  
в основі психофізіологічне підґрунтя, можна вважати досить пер-
спективним напрямом та фактором профорієнтаційної роботи та 
прогнозу професійної сфери особистості [3].
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Другим напрямом та, відповідно, психофізіологічним фактором 
можна вважати дослідження К. Шадріна щодо досить відомої версії 
про соматотипи, яка вже достатньо була розкритикована. Однак,  
у нього є достатньо раціональна ідея щодо фактору, який визначає 
соматотипи ― домінуючий вид гормону, що виробляється організмом 
(мелатонін, окситоцин, тиреоїдині та меланоцит-стимулюючі гор-
мони, інсулін, адреналін, соматотропін). За його апробованою нау-
ковою думкою, домінуючий тип гормону задається від народження,  
а тому може вважатися ще одним психофізіологічним фактором, 
яким проявляється у життєдіяльності особистості [3].

Спроби дослідити психологію часу свідчать про те, що існуючу 
методику, запропоновану Б. Цукановим, складно застосовувати че-
рез необхідність досить тривалого й індивідуального випробуван-
ня, а результати виходять за межі заявлених у методиці параметрів 
і норм. Методика на визначення домінуючого гормону (Х. Фішер)  
не виправдала заявлених очікуваних результатів при перевірці 
зв’язків між рисами особистості, характерних для певного гормону.  
Однак робота з пошуку методик, які б відповідали задовільному  
рівню емпірики продовжується.

Висновки. Таким чином, гіпотеза подальшого дослідження по-
лягає в тому, що комбінація цих факторів (3-х за часом та 7-ми за 
домінуючим гормоном) утворює 21 тип, що може фіксуватися у ви-
гляді номінальних шкал, які, ймовірно, здатні визначати психофі- 
зіологічний і, відповідно, найбільш оптимальний щодо професійної 
сфери тип індивіда. Тому доцільно перевірити зазначену гіпотетич-
ну психофізіологічну двохфакторну модель щодо придатності та 
можливості вдосконалення професіографічних методичних засобів. 
Окрім цього, така модель може виявитися більш доречною для роз-
робки класифікації професій, у тому числі й професій у сфері право-
захисної діяльності. Проте методи вимірювання ще не відповідають 
мінімальному порогу відповідності.
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ЕФЕКТИВНИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  ПСИХОЛОГІЧНИЙ  ДОБІР  
ЯК  ПЕРЕДУМОВА  ФОРМУВАННЯ  НАДІЙНОГО   

КАДРОВОГО  СКЛАДУ  МВС  УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли завдання пра-
воохоронних органів стають все більш складними, багатогранни-
ми та відповідальними, підвищуються й вимоги до персоналу цих 
органів. Посилення негативних процесів у політичному та соціаль-
но-економічному житті України зумовлює серйозні зміни в якісній 
характеристиці злочинності. Поширилися вбивства на замовлення, 
пограбування та крадіжки, вимагання, нелегальна міграція, торгів-
ля людьми, нечуваного розмаху набула організована й економічна 
злочинність. Правоохоронцям, зазвичай, доводиться мати справу  
з контингентом, якому притаманні асоціальні прояви, агресивність, 
прихований характер злочинної діяльності, а також, в основному, 
вороже і негативне ставлення до них як до представників держав- 
ної влади. 

Ні в кого не виникає сумніву, що успішність виконання завдань, 
поставлених державою перед правоохоронними органами, зале-
жить не стільки від кількісного, скільки від якісного складу персо-
налу. Тому актуальним завданням комплектуючих органів сьогодні  
є формування та удосконалення професійно спроможного кадро- 
вого складу системи МВС України.

Звичайно, неможливо відразу відшукати для виконання пев-
ної діяльності «людину-професіонала». Професіоналізм формується  
в результаті проходження особистістю почергових етапів: 1) про-
фесійна орієнтація, 2) професійний добір, 3) професійне навчання,  
4) професійна діяльність. Виходячи з цього, цілком резонно ствер-
джувати, що забезпечення надійності персоналу в процесі специ-
фічної професійної діяльності можливе шляхом удосконалення 
методичного забезпечення професійного психологічного добору 
кандидатів на службу до системи МВС України.

Під професійним психологічним добором розуміють складну 
процедуру вивчення й оцінки придатності того чи іншого канди-
дата до оволодіння спеціальністю, досягнення рівня майстерності  
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й успішного виконання обов’язків як у звичайних, так і в екстре-
мальних умовах. При доборі й прийнятті на роботу до правоохорон-
них органів головне ― це якість персоналу, придатність (готовність) 
кандидата до ефективного виконання своїх службових обов’язків. 

Науково обґрунтований професійний психологічний добір може 
стати надійною перешкодою на шляху проникнення до лав систе-
ми МВС осіб, не здатних оволодіти на належному рівні необхідни-
ми знаннями, уміннями та навичками, які своїми вчинками будуть 
підривати авторитет правоохоронних органів, порушувати закон. 
Крім того, професійний психологічний добір покликаний оптималь-
но розставити кадри по різних службах і підрозділах системи МВС, 
здійснити раціональне призначення на посади, своєчасно діагнос-
тувати й прогнозувати можливість професійних відхилень, суїцидів 
правоохоронців. 

Система добору кадрів до правоохоронних органів України 
сьогодні здійснюється психологами системи МВС України. Однак  
у своїй діяльності вони стикаються з низкою проблем суб’єктив-
ного й об’єктивного характеру. Суб’єктивні труднощі пов’язані  
з науковими аспектами професійного добору і стосуються розроб-
ки кваліфікаційних характеристик і професіограм професій систе-
ми МВС України, критеріїв оцінки рівня психологічної придатно- 
сті до служби у правоохоронних органах, методик дослідження  
рівня професійної придатності особистості, ступеня психологічної 
готовності до навчання у закладах освіти МВС, методів дослідження 
мотивів професійної діяльності, превенції професійної деформації.  
Об’єктивні труднощі полягають у тому, що більшість професій  
у системі МВС важко піддаються формалізованому опису, характе-
ризуються багатофункціональністю, різноманітністю соціальних 
відносин, відсутністю стереотипів, тісним контактом із різними  
категоріями людей. 

Уся правоохоронна діяльність представляє собою складне пе- 
реплетення людських взаємозв’язків. Численні посади й спеціаль-
ності в системі МВС належать до складних видів професійної діяль-
ності, для яких характерні такі ознаки: наявність екстремальних 
службових ситуацій, пов’язаних із небезпекою для життя і здоров’я 
працівника; різноманітність і складність професійних завдань; не-
лімітованість робочого дня; високий рівень психічної напружено-
сті у процесі діяльності; жорсткі часові обмеження для досягнення 
необхідного професійного рівня; підвищена соціальна відповідаль-
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ність за професійні помилки; висока ймовірність заподіяння шкоди 
іншим людям. 

Таким чином, сьогодні в умовах наближення правоохоронних 
органів до громадянського суспільства, створення і впровадження  
в життя їх суспільно-орієнтованої моделі зростають вимоги до кан-
дидатів на роботу й навчання в системі МВС. Складні види професій-
ної діяльності в системі МВС України пред’являють жорсткі вимоги 
до соматичного і психічного здоров’я, здібностей і особистих яко-
стей кандидатів, які бажають зв’язати своє життя зі службою в пра-
воохоронних органах. Тому ефективний професійний психологічний 
добір гарантує формування кадрового складу із числа найбільш  
підготовлених та надійних осіб для виконання службових обов’язків 
у системі МВС України.
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ВИВЧЕННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ІДЕНТИЧНОСТІ   
ПРАЦІВНИКІВ  СЕКТОРУ  ЮВЕНАЛЬНОЇ  ПРЕВЕНЦІЇ

Соціально-економічні, політичні перетворення, які постійно 
відбуваються в українському суспільстві, ставлять нові вимоги 
до особистості поліцейського та до його професійних якостей, що  
особливо відчувається в контексті діяльності поліції у сфері за-
хисту прав і свобод дитини й посилення захисту дитинства. Все 
більшого значення для фахівця сектору ювенальної превенції на-
буває здатність бути суб’єктом свого професійного розвитку та 
самостійно знаходити вирішення соціально та професійно значу-
щих проблем в умовах мінливої дійсності. Дослідження основних 
психологічних особливостей і структурних елементів професійної 
діяльності працівника сектору ювенальної превенції показують, 
що діяльність висуває до нього величезну кількість різних вимог, 
серед яких одна з найважливіших ― це наявність розвинених пси-
хологічно важливих якостей, що відповідають вимогам професії. 
Найважливіші серед них: професійно психологічна орієнтованість 
особистості, психологічна стійкість до стресів, розвинені вольові  
та комунікативні якості, розвинені пізнавальні якості, здатність 
чинити психологічний вплив на своїх підопічних ― неповнолітніх  
порушників, професійна інтуїція, здатність до напруженої розумової 
роботи тощо [2]. 

Професійна ідентичність є одним із провідних критеріїв станов-
лення професіонала та виступає передумовою успішності професій-
ної діяльності. Тому, очевидно, що цьому аспектові має приділятися 
значна увага у процесі професійного добору фахівців сектору юве-
нальної превенції. 

У своїй діяльності сектор ювенальної превенції у справах дітей 
керується Конституцією України; Законами України: «Про органи  
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
охорону дитинства», «Про освіту», «Про попередження насильства  
в сім’ї»; Указами Президента України: «Про першочергові заходи 
щодо захисту прав дітей», «Про заходи щодо забезпечення захисту 
прав і законних інтересів дітей»; наказом МВС України «Про затвер-
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дження Інструкції з організації роботи підрозділів кювенальної  
превенції Національної поліції України». 

Основними напрямами діяльності сектору ювенальної превен-
ції є: 

– організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в за-
кладах освіти, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню 
ними адміністративних і кримінальних правопорушень; 

– організація та здійснення заходів індивідуальної профілакти-
ки з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні правопору-
шення, були засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням 
волі, звільненими зі спеціальних виховних установ;

– ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності  
серед дітей; 

– установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного 
зникнення;

– розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми; 
– виявлення та припинення фактів жорстокого поводження  

з дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, 
законними представниками; 

– організація надання правової та психологічної допомоги  
дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали  
свідками кримінального правопорушення. 

У дослідженнях [2] сформульовано основні вимоги до знань, 
умінь і навичок, якими має володіти працівник підрозділу ювеналь-
ної превенції, розроблено теоретичну модель його професіограми, 
наявності певних сформованих психологічних властивостей, про-
цесів та утворень (знань, умінь, навичок, компетенцій), що дозво-
ляє проаналізувати професійно-психологічну підготовку особово-
го складу до діяльності, виявити відповідність вимогам професії,  
а також розробити психологічні рекомендації з перепідготовки  
таких працівників. Водночас, на нашу думку, недостатньо приділено 
уваги проблемі діагностики та розвитку професійної ідентичності  
працівників підрозділів ювенальної превенції. Саме сформована фа-
хова ідентичність є суттєвим чинником попередження особистісних 
і професійних криз, пов’язаних зі специфікою цієї професії.

Останнім часом інтерес психологів до проблеми саме професійної 
ідентичності помітно зростає. Цій тематиці присвячені роботи О. П. Єр-
молаєвої, Г. В. Гарбузової, А. М. Лукіянчук, С. Д. Максименка, Л. М. Міті-
на, Ю. П. Поварєнкова, Є. В. Чорного, А. А. Шатохіна, Л. Б. Шнейдер та ін. 



92

Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм...

Згідно з Л. Б. Шнейдер, професійна ідентичність ― це психо-
логічна категорія, яка характеризується усвідомленням людиною 
своєї приналежності до певної професії та певного професійного  
середовища. Вона детермінується професійним спілкуванням та 
професійним досвідом і репрезентується за допомогою мовних  
засобів через образ «Я» [6, с. 123].

Вузьке і широке тлумачення професійної ідентичності надають 
Г. В. Ложкін і Н. Ю. Волянюк. У вузькому розумінні професійна іден-
тичність розглядається ними як самосвідомість, система уявлень 
людини про себе як суб’єкта життєдіяльності. В широкому значенні 
професійна ідентичність є поняттям, у котрому виявляються кон-
цептуальні уявлення людини про своє місце в професійній групі 
чи спільноті; ці уявлення супроводжуються певними ціннісними  
і мотиваційними орієнтаціями [1, с. 143].

Однак попри доволі значний обсяг теоретичних і експеримен-
тальних досліджень розвитку професійної ідентичності зазначимо, 
що власне проблема професійної ідентичності працівника підроз-
ділів ювенальної превенції знаходиться лише на етапі вивчення. 
Потребують дослідження особливості динаміки професійної іден-
тичності в процесі професійного становлення особистості праців-
ника сектору ювенальної превенції, оскільки робота з «важкими»  
дітьми та підлітками має свою специфіку.

У сучасних дослідженнях професійна ідентичність розгляда-
ється як феномен, що забезпечує людині цілісність, тотожність та 
визначеність, має розвиток у процесі професійного навчання разом  
зі становленням процесів самовизначення, самоорганізації та пер- 
соналізації, а також зумовлює розвиток рефлексії. 

Для визначення особливостей професійної ідентичності у фа-
хівців сектору ювенальної превенції, які мають різний досвід про-
фесійної діяльності доцільно використовувати такі методики до-
слідження, як: «Інтегральне самоставлення» (В. В. Столін), «16 PF» 
(Р. Кеттелл), «Індекс життєвої задоволеності» (Н. В. Паніна), «Шкала 
рефлективності» (В. І. Слободчиков), «Двадцять тверджень на са-
моставлення» (М. Кун, Т. Макпартленд), «Раціональність мислення» 
(А. Елліс), «Цінності особистості» (Ш. Шварц, адаптація В. М. Каран-
дашова); «Репертуарний тест рольових конструктів» (Дж. Келлі), 
модель компонентів свідомості людини як суб’єкта праці (Є. О. Клі-
мов), концепція автобіографічної пам’яті, проективна методика  
«Автопортрет».
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Також можуть бути створені ефективні тренінгові програми  
психологічного супроводу щодо формування професійної іден-
тичності фахівців сектору ювенальної превенції. Доцільність ак-
тивних методів полягає у тому, що вони, завдяки відпрацюванню 
ситуацій професійної діяльності, сприяють розвиткові провідних 
компонентів професійної ідентичності, а також спонукають до за-
лучення мисленнєвих процесів для аналізу прототипу професійної 
діяльності, удосконалюють інтерактивну і перцептивну сторони 
спілкування, сприяють осмисленню власної професійної позиції, 
формуванню адекватного Я-образу та подоланню кризових тен- 
денцій у розвитку ідентичності. 

Впровадження та використання тренінгових програм допоможе 
у прогнозуванні перспектив професійної діяльності, структуруван-
ні професійного досвіду, сприятиме розвитку особистісної рефлек-
сії, оптимізації процесу становлення і розвитку професійної іден-
тичності працівників сектору ювенальної превенції. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФЕСІОГРАФІЧНОГО  ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ  СИСТЕМИ  МВС  УКРАЇНИ

Всебічне й глибоке професіографічне дослідження професійної 
діяльності є необхідною передумовою вирішення проблем, пов’я-
заних з ефективністю використання кадрового потенціалу, опти-
мізацією процесів відбору, підготовки та перепідготовки кадрів, 
раціоналізацією режимів і умов праці, зниженням травматизму  
і професійних захворювань.

Ретроспективний аналіз професіографічних досліджень пра-
цівників системи МВС України показав, що професіографія була  
актуальною як за часів СРСР, так і на пострадянському просторі,  
що представлено низкою досліджень спочатку радянських, пізніше 
вітчизняних науковців [1–7].

Так, у своїх дослідженнях О М. Роша визначає професіографію  
як науку, до завдань якої входить дослідження професій, їх умов 
і організації, а також психофізіологічних особливостей трудової 
діяльності. Професіограма є результатом професіографічного до-
слідження, та являє собою опис вимог професії, яким повинна від-
повідати людина, що претендує на виконання визначеної трудової 
діяльності. Частиною професіограми є психограма, яка описує лише 
психологічні та фізіологічні характеристики людини, важливі для 
конкретної професії. На основі професіограми можна визначити 
професійну придатність ― наявність професійно важливих якостей 
і властивостей, до яких входять індивідуальні властивості людини  
та такі, що характеризують особливості її сприйняття, уваги, інте-
лекту, емоційні та вольові якості, знання, уміння й навички. З іншо-
го боку, О. М. Роша визначає професійну придатність як сформова-
не в процесі навчання і трудової діяльності динамічне поєднання 
властивостей особистості, що забезпечує оволодіння професійною 
діяльністю, оскільки існує поле у встановленні взаємозв’язків між 
зовнішніми умовами (особливостями праці та вимогами професій-
ної діяльності) й внутрішніми (індивідуально-психологічними) яко-
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стями людини. Так, в процесі оволодіння професійною діяльністю 
змінюються якості людини та формується система відповідних ак-
тів поведінки [7, с. 10]. При цьому визначальним чинником профе-
сійної придатності людини, за О. М. Роша, є її здатність до виконання 
цієї діяльності. 

В. Л. Васильєв зазначає, що професіограма ― це синтезований  
усереднений портрет сучасного фахівця, представлений у динаміці 
його професійної діяльності [3, с. 4]. 

Останні професіографічні дослідження особливостей профе-
сійної діяльності працівників системи МВС України проводилися 
за класичною схемою і містять працеграми і психограми окремих  
фахівців правоохоронної діяльності. 

Так, С. М. Ірхіна визначає, що професіограма ― це документ,  
в якому надано систематизовану комплексну інформацію про інди-
відуальні психологічні, соціальні та психофізіологічні властивості 
та якості особистості, що є необхідними і достатніми для успішного 
оволодіння професійною діяльністю та вдосконалення в ній. Автор-
ка вважає головним завданням професіографічного опису визна-
чення показників (критеріїв) успішності певного виду діяльності. 
Знання цих показників дозволяє контролювати обґрунтованість 
розроблених експериментальним шляхом психограм, ефективність 
методик визначення професійної придатності кандидатів, а також 
оцінити загальну ефективність заходів професійного добору і раціо-
нального розподілу кандидатів за спеціальностями [6, с. 28–29]. 

Л. Й. Гуменюк та І. В. Сулятицький вказують, що професіогра-
ми певних видів професійної діяльності та їх складові формують 
за результатами експертної оцінки професійних якостей. Науковці,  
як і О. М. Роша, вважають що професіограма ― це науково обґрун-
товані норми і вимоги до професії та видів професійної діяльності, 
а також якостей особистості фахівця. Це узагальнена еталонна мо-
дель успішного фахівця в певній галузі. Водночас професіограма ― 
це не жорстка стандартна схема, а гнучка орієнтувальна основа роз-
витку фахівця. Вимоги, що пред’являються до професіограми: чітко 
окреслювати предмет і основні результати праці; наголошувати  
на спрямованості будь-якої праці на благо конкретної людини;  
описувати професію цілісно, не виокремлюючи її компоненти і сто-
рони; пропонувати можливі лінії розвитку людини засобами про-
фесії; визначати перспективи змін у самій професії; мати спрямова-
ність на вирішення практичних завдань [4, с. 32–33].
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Отже, на сьогодні теоретико-методологічна база професіогра-
фічних досліджень потужна, проте, на наш погляд, механізм реалі-
зації результатів цих досліджень не є досконалим. Внаслідок над-
мірної формалізованості, до лав поліції часто потрапляють небажані  
та випадкові кандидати, певна частина яких досить швидко звіль-
няється, що пояснює наявність значної кількості вакантних посад  
у поліції по всій країні. Крім того, наукові дослідження професіогра-
фічного спрямування повинні передбачати побудову алгоритмів 
практичного використання психограм, враховуючи специфіку під-
розділів та особливості професійного спрямування працівників  
системи МВС України. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ  ВІДБІР  КАНДИДАТІВ  НА  ПОСАДУ  СУДДІ:  
ІНОЗЕМНИЙ  ДОСВІД

Зміни в суспільстві, реформи на державному рівні стали перед- 
умовою перезавантаження судової системи. Рівень довіри грома-
дян до українських суддів є значно нижчим у порівнянні з Литвою  
(від 55%) та Нідерландами (до 70%) суспільної підтримки.

За даними звіту «Відбір та оцінювання суддів в Україні» (2018) 
групи експертів з Австрії, Нідерландів, Литви: «В Україні запрова-
джено повномасштабне психологічне тестування суддів і кандида-
тів, під час якого перевіряються загальні знання і навички (IQ), етика 
та доброчесність, соціальні та інші навички. Розроблена система ―  
близька за своїм стилем до академічної ― була створена також для 
перевірки професійних юридичних навичок і компетенцій» [1, с. 7].

Психологічне тестування суддів відбулося й виконавець робіт  
компанія «OS Ukraine» отримала безцінний досвід у проведенні  
широкомасштабної психодіагностики.

На наш погляд, поряд із національним досвідом мають врахо-
вуватися стандарти європейських країн (зокрема у питаннях вимог 
до фахівців-психологів). У Нідерландах процедуру неупередженого 
оцінювання проводять у Лабораторії прикладної психології (LTP),  
а в Австрії ― це клінічний психолог із досвідом роботи 5 років та 
більше. Крім того, психологам, які займаються дослідженням пси-
хологічної компетентності, не доступні результати оцінювання до-
сягнень з права, рівня освіти, інформація щодо придатності особи, 
родинні зв’язки та ін. 

Ще одним важливим аспектом у проведенні оцінювання суд-
дів є вимоги до співбесіди. У Нідерландах співбесіда відбувається  
з консультантом LTP, який намагається з’ясувати мотивацію, компе-
тенцію та напрями подальшого вдосконалення особистості з ураху-
ванням її досвіду роботи. В Австрії дещо інша процедура співбесіди, 
на якій клінічний психолог визначає ті чи інші психічні риси згідно 
з Міжнародним класифікатором хвороб, а саме: загальне враження 
про особистість досліджуваного; наявний життєвий досвід у подо-
ланні типових життєвих завдань; внутрішньоособистісні та між- 
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особистісні конфлікти; пріоритетні та типові моделі поведінки; 
яким чином досліджуваний реагує на стресові ситуації та які у ньо- 
го існують ресурси для подолання стресу; клінічний психолог ана-
лізує емоційну сферу й з’ясовує, як особистість контролює свої  
афективні стани, а також виявляє здатність до критики, толерант-
ності та до наявності психологічних бар’єрів тощо.

Крім того, дискусійними залишаються питання щодо застосу- 
вання психологічного інструментарію, оскільки морально-психо-
логічні якості особистості досить складний конструкт, щоб його 
можливо було виміряти наявними методиками. Тим не менш, не-
зважаючи на деякі проблемні питання, врахування вітчизняного  
та іноземного досвіду стануть запорукою професійного психоло-
гічного відбору нової плеяди суддів, які оновлять судову систему  
й рівень довіри українців до якої буде зростати з кожним роком.

Бібліографічні посилання
1. Відбір та оцінювання суддів в Україні. Звіт. Група експертів: Георг Става  

(Австрія), Вілма Ван Бентхем (Нідерланди), Реда Молієне (Литва). Листопад 
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UA.pdf (дата звернення: 01.09.2019).
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Мацегора Яніна Володимирівна, 
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії морально- 
психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ Національ-
ної академії Національної гвардії України, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

ПРОФЕСІОГРАМА  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ  ПІДРОЗДІЛУ   
З  ОХОРОНИ  ДИПЛОМАТИЧНИХ  ПРЕДСТАВНИЦТВ   

ТА  КОНСУЛЬСЬКИХ  УСТАНОВ  ІНОЗЕМНИХ  ДЕРЖАВ

Реалізація спеціальної охоронної функції покладена на військові 
частини з охорони дипломатичних представництв та консульських 
установ іноземних держав; з охорони особливо важливих державних 
об’єктів; з конвоювання, екстрадицій та охорони підсудних. Особли-
вістю виконання завдань особовим складом цих частин є несення 
вартової та конвойної служби.

1. Загальна характеристика професії. Військовослужбовці під-
розділу з охорони дипломатичних представництв та консульських 
установ іноземних держав (ОДПКУІД) виконують такі завдання:  
охорона дипломатичних представництв і консульських установ  
іноземних держав від будь-яких вторгнень або заподіяння шкоди 
та запобігання всякому порушенню спокою чи образи їх гідності; 
участь в охороні громадського порядку поблизу об’єктів, що охоро-
няються, та здійснення режиму допуску до них. 

Під час надзвичайних обставин військовослужбовці цих під-
розділів залучаються до виконання таких завдань: вжиття термі-
нових заходів щодо забезпечення безпеки об’єктів під час групо-
вих масових порушень громадського порядку; відбиття нападу на 
об’єкти, які охороняються; участь у спеціальних операціях щодо 
звільнення заручників із числа персоналу; охорона дипломатич-
них представництв i консульських установ іноземних держав під 
час їх евакуації.

2. Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці. Служба у підроз-
ділі з ОДПКУІД здійснюється у складі службових нарядів добовим 
чергуванням. Військовослужбовці підрозділів з ОДПКУІД повинні 
бути готові до ситуацій збройного нападу на об’єкт. Такі ситуації  
нерідко загрожують життю і здоров’ю особового складу. Тому вони 
більш за все зазнають надмірних нервово-психічних перевантажень 
і стресів, що становить підвищений ризик виникнення психосома-
тичних захворювань.
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Факторами, що негативно впливають на здоров’я цих військо-
вослужбовців, є: значні фізичні й нервово-психічні перевантаження; 
прийняття відповідальних рішень в умовах дефіциту часу; небезпе-
ка для життя; небезпека для здоров’я; негативні емоційні впливи; 
високий темп роботи; необхідність підтримувати постійну бойову 
готовність до дій у надзвичайних умовах.

Незалежно від професійної підготовленості особового складу 
та наявності у них відповідних професійно важливих якостей дія 
можливих негативних факторів (до яких відносять безпосереднє 
протиборство з потенційними злочинцями, перевтому, дефіцит часу  
й інформації, можливе застосування зброї) викликає певні негатив-
ні зміни фізичного і, насамперед, психічного стану, що суттєво погір-
шує ефективність виконання службових завдань і небезпечно впли-
ває на особистість військовослужбовця.

3. Вимоги професії до військовослужбовця підрозділу з охорони 
дипломатичних представництв і консульських установ іноземних  
держав. Діяльність військовослужбовців підрозділів з ОДПКУІД  
є напруженою і відповідальною, тому що гіпотетично існує мож-
ливість вчинення теракту; виникнення міждержавного конфлікту; 
отримання поранень (або смерть) від злочинців, які проникли на 
територію об’єкта охорони. Уважність, тактовність, уміння швидко  
приймати рішення є необхідними для військовослужбовців цих  
підрозділів.

Професійно важливі якості військовослужбовця підрозділу  
з охорони дипломатичних представництв і консульських установ 
іноземних держав

Важливими моторними якостями слід вважати: точність і коор-
динованість рухів в умовах дефіциту часу та стресу; швидку сенсо-
моторну реакцію.

Серед необхідних особливостей уваги і спостережливості вар-
то виокремити: спроможність тривалий час зберігати стійку увагу, 
незважаючи на втому і сторонні подразники; уміння розподіляти 
увагу під час виконання кількох дій, функцій, завдань; уміння кон-
центрувати увагу у процесі пропускного режиму; уміння розрізняти 
особливості облич людей інших національностей та рас; уміння за 
візуальними ознаками визначати душевний стан людини, наявність 
у неї зброї, заборонених речовин (вибухівки, отруйних речовин).

Найбільш суттєвими особливостями пам’яті є такі: пам’ять на 
зовнішність і поведінку людини; моторна пам’ять. 
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Інтелектуальна сфера має характеризуватися: спроможністю 
до відтворення зорового образу за словесним описом; спроможні-
стю приймати правильне рішення за браком необхідної інформації 
чи часу на її осмислення; загальною ерудованістю з питань тради-
цій та релігії; умінням висловити думку чітко, лаконічно, тактовно;  
великим словниковим запасом. 

Професійно важливими емоційними і вольовими якостями є: 
емоційна усталеність під час прийняття відповідальних рішень; 
урівноваженість і самовладання у разі конфліктів; низька сугестив-
ність (тобто спроможність не піддаватися сторонньому впливу,  
особливо з боку авторитетних осіб); дисциплінованість, відпові-
дальність, принциповість; спроможність об’єктивно оцінювати свої 
дії, сили і можливості.

Комунікативними особливостями є: наявність навичок вільного  
спілкування з людьми різного віку, статі, національності й грома-
дянства; спроможність швидко знайти потрібний тон, доцільну  
форму спілкування залежно від психологічного стану й індивіду-
альних особливостей співрозмовника; уміння спілкуватися у кон-
фліктних ситуаціях; уміння визначати ситуації маніпулювання під 
час спілкування; уміння проявляти тактовність і наполегливість  
у спілкуванні з особами з високим соціальним статусом; контроль 
голосової експресії та міміки.

Мотиваційній сфері мають бути притаманні: сумлінне став-
лення до своїх обов’язків, ретельне і чітке їх виконання; розвинене 
почуття обов’язку; повага до державного устрою країни, політична  
свідомість; дотримання загальноприйнятих норм моралі.

4. Вимоги до загальноосвітньої та спеціальної підготовленості. 
Відповідно до вимог Міністерства оборони ЗС України, МВС України, 
командувача НГУ України проходити військову службу можуть гро-
мадяни, які мають повну середню або вищу освіту.

Військовослужбовець підрозділу з охорони дипломатичних 
представництв і консульських установ іноземних держав повинен 
мати достатній обсяг знань, зокрема таких, як: засади загального 
та службового етикету, професійної етики; основи конституційного 
ладу України; політика держави у забезпеченні законності та пра-
вопорядку; сутність соціально-політичних процесів і закономірно- 
стей їх розвитку в умовах становлення правової держави в Україні; 
соціально-економічні, політичні, соціально-психологічні, криміно-
логічні та інші чинники, що впливають на стан правопорядку і за-
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конності; основні характеристики злочинності як соціального яви-
ща, системи заходів щодо запобігання їй; місце, роль та значення 
НГУ у суспільстві та системі органів державної влади, їх правовий 
статус; сучасні форми, методи, засоби та прийоми службово-бойової 
діяльності. 

5. Протипоказання до виконання професійних обов’язків. Серед 
основних протипоказань до служби у підрозділах з ОДПКУІД ви-
значають такі: недисциплінованість, відсутність почуття обов’язку 
та відповідальності; відсутність тактовності, вміння спілкуватися  
з людьми різного соціального статусу; невміння переборювати 
страх під час дій у складних умовах; нездатність до взаємодії з ін-
шими людьми під час виконання спільної роботи; неспроможність  
прогнозувати розвиток подій, брати до уваги ймовірність зміни 
ситуації; невміння швидко приймати оптимальне рішення у ситуа- 
ції, яка змінюється; недостатній рівень освітньої та спеціальної 
підготовки, нездатність до професійного навчання та відсутність 
необхідних показників таких психічних процесів, як пам’ять, увага,  
логічне мислення, емоційна стійкість.

Наведемо психограму кандидатів на військову службу у частині 
з охорони дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав (табл. 1).
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Таблиця 1
Психограма кандидатів на військову службу 

у частині з охорони дипломатичних представництв 
та консульських установ іноземних держав

№ 
з/п

Вимоги професії 
до індивідуально- 

психологічних 
якостей

Професійно важливі  
якості

Психодіагностичні 
методики

1 Психомоторні 
особливості

Швидкість сенсомоторної  
реакції, координованість  
і чіткість рухів, збереження  
чіткості та координованості 
рухів в умовах дефіциту часу

Тепінг-тест,  
рефлексометрія

2 Особливості уваги 
та пам’яті

Швидкість переключення,  
концентрація і стійкість уваги.  
Обсяг, точність і тривалість 
запам’ятовування зорової та 
слухової інформації

Коректурна проба, 
«Мнемотест»  
(додатково тест 
Равена)

3 Інтелектуальні 
особливості

Здатність до аналізу  
й узагальнення інформації, 
гнучкість процесів мислення, 
загальна ерудованість

Тест Равена  
(додатково КОТ)

4 Емоційно-вольові 
якості

Контрольованість прояву 
емоцій. Оптимальний рівень 
тривожності. Стресостійкість.  
Дисциплінованість,  
відповідальність. 

Тест Люшера  
(додатково 16 PF 
Кеттелла)

5 Комунікативні 
якості та вміння

Комунікативна компетентність; 
комунікативна, етнічна,  
расова толерантність,  
неконфліктність

Методика діагностики 
загальної комуніка-
тивної толерантності  
(додатково опиту-
вальник Кеттелла, 
СМДО (Собчик))

6 Професійна  
мотивація

Провідні мотиви відповідають 
призначенню та завданням 
професійної діяльності;  
прагнення професійного само- 
вдосконалення;  
почуття патріотизму, обов’язку; 
відсутність адикцій

Закрита анкета 
вивчення мотивації 
професійного вибору 
кандидатів на службу
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завідувач науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення Держав- 
ного науково-дослідного інституту МВС України,
кандидат юридичних наук

ПСИХОЛОГІЧНА  ДІАГНОСТИКА  ЕМОЦІЙНОГО  ІНТЕЛЕКТУ  
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІЦІЇ  УКРАЇНИ   

ЗА  ДОПОМОГОЮ  АДАПТОВАНОГО  УКРАЇНСЬКОМОВНОГО  
ОПИТУВАЛЬНИКА  М. МАНОЙЛОВОЇ

Важливим напрямом підвищення ефективності діяльності На- 
ціональної поліції України є вдосконалення психодіагностичного ін-
струментарію з метою професійного добору кадрів. Згідно з норма-
тивними документами, зокрема наказом МВС України від 25.12.2015  
№ 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по служ-
бі поліцейських», конкурс (добір) на службу до поліції проводить-
ся в декілька етапів, одним з яких є проведення психологічного 
тесту для вивчення загальних здібностей кандидатів. Варто від-
мітити, що на разі не вистачає надійних українськомовних тестів, 
які могли б застосовуватися з цією метою. Тому постає проблема  
українськомовної адаптації деяких найбільш валідних і надійних 
опитувальників для дослідження загальних здібностей. 

У багатьох наукових публікаціях (Д. Гоулмен, Д. Люсін, М. Ма-
нойлова, А. Петровська) наводяться підтвердження того, що спе-
цифічний психологічний конструкт ― емоційний інтелект (ЕІ) ―  
є вельми важливим для успіху працівників різних професій.  
Дослідники відзначають, що чим вище у людини посадове поло- 
ження, тим важливішим для неї стає ЕІ. 

Методика діагностики емоційного інтелекту МЕІ розроблена 
М. Манойловою у 2004–2005 роках. На її думку, емоційний інте-
лект ― це здатність людини до усвідомлення, прийняття і регуляції 
емоційних станів та почуттів як інших людей, так і своїх власних. 

Розроблена М. Манойловою методика діагностики ЕІ є опиту-
вальником, що складається з 40 тверджень. Автором методики ви-
явлені значущі відмінності характеристик емоційного інтелекту 
у педагогів із різним стажем роботи і різною мірою задоволеності 
працею. Для визначення нормативних значень і переводу сирих 
балів у стандартні найбільш значущими виявилися відмінності  
за гендерними ознаками.
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Нами вперше здійснено українськомовну адаптацію опитуваль-
ника діагностики рівня і структури емоційного інтелекту М. Маной-
лової, представлено психометричні показники нового опитувальни-
ка. З метою експериментального дослідження психодіагностичних 
можливостей методики МЕІ та її українськомовної адаптації вико-
ристано результати опитування працівників Національної поліції 
України у 2018 році. Для тестування були відібрані працівники, яких 
поважають у колективі та яким притаманні високі морально-діло-
ві якості. Тестування здійснювалося у 23 областях країни, загалом  
обстежено 390 респондентів.

За допомогою філологів та психологів Державного науково- 
дослідного інституту МВС України розроблено українськомовний 
варіант опитувальника, текст якого максимально наближений до 
змісту оригінальної версії, в якій використовувалися традиційні 
для української мови особистісні дескриптори. З метою перевірки 
надійності та валідності опитувальника здійснено відповідні розра-
хунки. У процесі українськомовної адаптації отримано дані стосовно 
трьох аспектів надійності: ретестової, надійності паралельних форм  
і внутрішньої узгодженості.

Ретестова надійність виражається через коефіцієнт кореляції 
між двома послідовними тестуваннями з інтервалом у 2–3 тижні; 
вона становить: для шкали 1 ― 0,70; шкали 2 ― 0,84; шкали 3 ― 0,67; 
шкали 4 ― 0,80 (N = 440; р = 0,01). Ці значення задовольняють існую-
чим психометричним вимогам.

Для частини обстежуваних, які однаково добре володіють укра-
їнською та російською мовами, пропонувалися різномовні варіанти 
опитувальника, які розглядались як паралельні форми. Коефіцієнти 
кореляції (одержані при тестуванні з двотижневим інтервалом) ви-
явились такими: для шкали 1 ― 0,73; шкали 2 ― 0,80; шкали 3 ― 0,71; 
шкали 4 ― 0,77 (N = 390; р = 0,01). Таким чином, надійність паралель-
них форм є цілком задовільною.

При перевірці за допомогою t-критерію Ст’юдента не зафіксо-
вано значущих відмінностей між розподілом тестових показників 
за обома формами (українсько- і російськомовною). Не встановле-
но значущих відмінностей і при перевірці за допомогою критерію  
Пірсона χ2. Отже, українськомовну і російськомовну версії опиту-
вальника можна вважати практично тотожними. 

З метою перевірки внутрішньої узгодженості завдань опи-
тувальника розраховувався коефіцієнт α-Кронбаха. Таким чином, 
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отримані результати свідчать про задовільну надійність і внутріш-
ню узгодженість українськомовного опитувальника МЕІ.

З метою дослідження конструктної валідності адаптованого 
МЕІ проведене порівняння даних, отриманих при використанні цьо-
го опитувальника, з результатами інших методик діагностики ЕІ. 
Виявлено кореляції підсумкового результату МЕІ з інтегральними 
індексами ЕІ за відомими методиками оцінки емоційного інтелек-
ту MSCEIT (Дж. Мейер, П. Селовей) і М. Холла (відповідно r = 0,57; 
р = 0,05 і r = 0,61; р = 0,01). Окрім цього отримано кореляції шкал  
МЕІ зі шкалами відомого опитувальника емоційного інтелекту ЕмІн 
(Д. Люсін) (табл. 1).

Таблиця 1
Кореляції шкал опитувальника МЕІ та ЕмІн 

Шкали 
МЕІ 

Шкали ЕмІн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,43** 0,26* 0,38** 0,22 0,21 0,17 0,33* 0,25* 0,32* 0,40*
2 0,10 0,06 0,16 0,31* 0,23 0,21 0,12 0,34* 0,39** 0,39**
3 0,38** 0,32* 0,24 0,54** 0,38** 0,07 0,25* 0,20 0,32* 0,38**
4 0,32* 0,23 0,34* 0,25* 0,10 0,40** 0,21 0,35* 0,14 0,33*

Примітка: * р = 0,05; ** р = 0,01. N = 280.
Шкали ЕмІн: 1 ― розуміння власних емоцій, 2 ― управління власними емо-

ціями, 3 ― розуміння чужих емоцій, 4 ― управління чужими емоціями, 5 ― кон-
троль експресії, 6 ― міжособистісний компонент, 7 ― внутрішньоособистісний 
компонент, 8 ― розуміння емоцій, 9 ― управління емоціями, 10 ― загальний  
показник ЕІ.

Шкали МЕІ: 1 ― усвідомлення своїх емоцій і почуттів, 2 ― управління свої-
ми емоціями та почуттями, 3 ― усвідомлення емоцій і почуттів інших, 4 ― управ-
ління емоціями та почуттями інших.

Для визначення особливостей вибірки працівників поліції отри-
мані в процесі психодіагностичного тестування оцінки були проана-
лізовані за допомогою статистичних методів. 

Встановлено, що жінки мають вищі показники емоційного ін-
телекту у порівнянні з чоловіками (за шкалами 1, 2, 4, 5), що може 
пояснюватися впливом на становлення емоційного інтелекту типо-
вих «жіночих рис» ― сензитивності, емотивності, емпатії тощо. Що-
правда, інтегральний індекс емоційного інтелекту жінок незначно 
перевищує показник чоловіків (4,77 проти 4,34). Таким чином, отри-
мані середньонормативні показники для загальної вибірки можна 
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вважати еталонними при тестуванні працівників поліції у процесі 
професійного добору на службу до підрозділів Національної полі-
ції України. Внутрішня узгодженість шкал українськомовного опи-
тувальника визначалася за допомогою кореляційного аналізу на 
загальній вибірці обстежуваних. Усі шкали опитувальника мають 
значущі позитивні взаємозв’язки одна з одною, а також з інтеграль-
ним показником (в останньому випадку вони коливаються від 0,62 
до 0,75). Зазначені характеристики дозволяють використовувати 
адаптований опитувальник МЕІ як психодіагностичний інструмент  
для оцінки рівня і структури ЕІ.
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ПСИХОГРАМА  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  ПАТРУЛЬНОЇ  ПОЛІЦІЇ

У 2019 році лабораторією психологічного забезпечення ДНДІ 
МВС України проведено дослідження, присвячене розробці про-
фесіограми поліцейського патрульної поліції. Обстежено більше  
250 поліцейських відповідних підрозділів віком від 23 до 35 років із 
20 областей держави, 23% респондентів становили жінки. Встанов-
лено, що успішне оволодіння професією поліцейського патрульної 
поліції та ефективність подальшої діяльності значною мірою зале-
жать від ступеня сформованості головних професійно важливих 
якостей, що визначається такими ознаками (перераховані за ран-
гом важливості): 

1) високий або середній рівень комунікативних здібностей; 
2) середній та вищий за середній рівень загальних здібностей 

(вербального та невербального інтелекту, креативності); 
3) середньо-сильний, середньо-слабкий або сильний тип нерво-

вої системи, високий або середній рівень її лабільності; 
4) високий рівень розвитку спеціальних професійних здібностей;
5) сформованість характерологічних рис (спонтанність, сміли-

вість, упевненість, оптимізм, наполегливість, самоконтроль, сумлін-
ність; відкритість новому досвіду; помірна поступливість та серед-
ній рівень екстравертованості);

6) середній або високий рівень самоактуалізації;
7) наявність у мотиваційному профілі прагнення до: цікавої та 

суспільно-корисної праці, визнання з боку інших людей, досягнення 
успіху, самостійності, автономності та самовдосконалення, чіткого 
структурування роботи, наявності зворотного зв’язку, постановки  
в діяльності складних цілей;
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8) сформованість емоційно-вольових якостей (здатність долати 
труднощі, брати на себе відповідальність, емоційна стійкість у стре-
сових ситуаціях);

9) достатній рівень розвитку пізнавальних процесів (сприйнят-
тя, уваги, пам’яті, мислення);

10) достатній рівень психомоторних властивостей (простої ре-
акції та реакції на рухомий об’єкт);

11) достатня чутливість аналізаторів (зорового, слухового, до-
тикового, нюхового).

Визначено рекомендовані для професійної діяльності якісні та 
кількісні психологічні й психофізіологічні показники:

– оптимальний рівень функціональної активності мозку (вели-
чина омега-потенціалу знаходиться в інтервалі 20–40 мВ);

– достатня швидкість простої зорово-моторної реакції (ПЗМР,  
не більше 230 мс) і реакції на рухомий об’єкт (РРО, середнє значення 
величини відхилень не перевищує 50 мс);

– сильна, середньо-сильна або середньо-слабка нервова система 
(опуклий або помірно низхідний тип кривої працездатності); ви-
сока та середня лабільність нервової системи (кількість дотиків ―  
не менше 160);

– достатній рівень розподілу і швидкості переключення уваги 
(при виконанні тесту Грюнбаума час не перевищує 20 с, кількість 
помилок не більше 2);

– високий або середній рівень вербального та невербального  
інтелекту (за тестом Амтхауера ― відповідно не менше 100 і 105 оди-
ниць IQ);

– середній або високий рівень креативності (за тестом Меде– 
Піорковського, показник кількості речень ― не менше 4, а оригі-
нальності ― не менше 6);

– сформованість комунікативних здібностей (за тестом Лірі ― 
показники октантів знаходяться в інтервалі 3,5–9,0 балів);

– сформованість мотивації (показники самоактуалізації за тес- 
том Джонса–Крендалла становлять не менше 37 балів);

– характерологічний профіль стенічного типу (за тестом ІТО, 
в профілі показники шкал 1–4 становлять 4–7 балів, а шкал 5–8 ―  
не більше 7 балів).

Встановлені психологічні та психофізіологічні протипоказан-
ня до оволодіння професійною діяльністю (критерії професійної 
непридатності):
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– недостатній рівень функціональної активності мозку і адап-
тивних резервів організму (величина омега-потенціалу або нижча 
за 20 мВ, або перевищує 40 мВ);

– недостатня швидкість ПЗМР (перевищує 230 мс) і РРО (серед-
нє значення величини відхилень перевищує 50 мс); 

– слабкий тип нервової системи, низький рівень лабільності 
нервової системи (за тепінг-тестом менше 160 дотиків);

– недостатній рівень розподілу і швидкості переключення уваги 
(при виконанні тесту Грюнбаума час перевищує 20 с, кількість поми-
лок більше 2);

– низький рівень складових інтелектуального потенціалу (вер-
бального ― менше 100, невербального ― менше 105 одиниць IQ); 
низькі показники креативності (кількість речень менше 4, їх оригі-
нальність менше 6);

– недостатній рівень сформованості комунікативних здібностей 
(за тестом Лірі показники октантів перевищують 9 балів); 

– низький рівень самоактуалізації та мотивації досягнення (до-
мінування мотивації уникнення невдачі та мотивів, не пов’язаних  
зі змістом службової діяльності);

– акцентуації характеру і темпераменту (за опитувальником  
Леонгарда–Шмішека, більше 17 балів за будь-яким із типів); 

– негативні характерологічні риси (в особистісному профілі ІТО 
підвищення шкал гіпостенічного типу реагування (7, 6, 5 ― більше  
5 балів) або високі показники за стенічними шкалами (2, 3, 4 ― більше 
7 балів)); 

– низький рівень розвитку спеціальних професійних здібностей; 
– дефекти і порушення діяльності аналізаторів (зорового, слухо-

вого, дотикового, нюхового).
У таблиці 1 (див. с. 112–113) наведено узагальнені показники 

вищезазначеної психограми.
Таким чином, отримані результати можливо використовувати 

і враховувати у процесі проведення конкурсу на службу до поліції 
та/або зайняття вакантних посад працівників Національної поліції 
України.
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Приходько Ігор Іванович,
начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ  
Національної академії Національної гвардії України, 
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Підрозділи з охорони громадського порядку беруть участь  
в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. Вони 
становлять приблизно третину загальної чисельності Національ-
ної гвардії України. Для цього виду діяльності характерними є спо-
стереження та припинення правопорушень у громадських місцях. 
Особливістю цієї діяльності є кваліфікація протиправних дій у га-
лузі забезпечення громадського порядку: застосування засобів ад-
міністративного впливу; своєчасне попередження скоєння проти-
правних дій із боку громадян; спостереження за місцями найбільш 
імовірного скоєння злочинів; виявлення антигромадських груп 
громадян, установлення місць їх концентрації; затримання осіб,  
що перебувають у розшуку, та інші дії наглядового характеру.

1. Загальна характеристика професійної діяльності. Провідною 
метою цієї професійної діяльності є досягнення високого рівня осо-
бистої і майнової безпеки суспільства. Основна функція ― охорона 
громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на ву-
лицях, об’єктах транспорту та в інших громадських місцях у містах 
та інших населених пунктах.

Завданням підрозділів з охорони громадського порядку є: участь  
у забезпеченні безпеки громадян і громадського порядку; виявлен-
ня, запобігання злочинам, їх припинення, вжиття профілактичних 
заходів, передбачених чинним законодавством; участь у припинен-
ні адміністративних правопорушень; виявлення причин і умов, що 
сприяють вчиненню правопорушень, вжиття у межах своєї компе-
тенції заходів для їх усунення; участь у спеціальних заходах щодо 
виявлення, блокування і затримання озброєних осіб, які захопили 
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заручників, особливо важливі державні об’єкти та адміністративні 
споруди; надання працівникам поліції допомоги у припиненні масо-
вих заворушень, що супроводжуються насильством із застосуванням 
зброї, у населених пунктах, а також в установах виконання покарань; 
сприяння забезпеченню відповідно до чинного законодавства режи-
му воєнного або надзвичайного стану у разі його введення на всій 
території України або в окремій місцевості; участь у забезпеченні 
безпеки вищих посадових осіб України, громадян та громадського 
порядку у районах дій режиму надзвичайного стану; участь у спеці-
альних операціях зі знешкодження озброєних злочинців, припинен-
ні діяльності непередбачених законодавством озброєних воєнізова-
них формувань чи груп; взаємодія зі спеціальними підрозділами по 
боротьбі з організованою злочинністю, а у разі потреби ― з відпо-
відними підрозділами Служби безпеки України, іншими правоохо-
ронними органами, заінтересованими міністерствами, відомства-
ми, також місцевими органами влади і самоврядування; надання  
у межах наявних можливостей невідкладної, у тому числі медичної, 
допомоги особам, які постраждали від правопорушень і нещасних 
випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для жит-
тя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які лишилися без опіки; 
вивчення й аналіз інформації про різні прояви терористичної та оз-
броєної організованої злочинної діяльності з метою використання її 
для виконання покладених на ці військові частини завдань; участь  
у проведенні карантинних заходів під час епідемій, епізоотій та епі- 
фітотій; повідомлення відповідних державних органів і громадських 
об’єднань про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші над-
звичайні події, вжиття невідкладних заходів щодо ліквідації їх на-
слідків, рятування людей і надання їм допомоги, охорони майна.

2. Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці. Несприятливими  
є такі умови служби військовослужбовців підрозділів з охорони 
громадського порядку: ненормований робочий день; погане хар-
чування під час служби; важкість нічного чергування; довготри-
вале знаходження на відкритому просторі за будь-яких погодних 
умов; тривале перебування на ногах; надмірна кількість контактів 
із людьми; досить частий контакт із криміногенними, асоціальни-
ми, маргінальними групами населення; невідповідність технічного 
забезпечення засобами зв’язку, автотранспортом, комп’ютерною 
технікою поставленим завданням; необхідність прийняти рішення 
у короткий час; загроза здоров’ю і життю.



116

Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм...

Зазначені умови вимагають фізичної та психічної витривалості.
Усі військовослужбовці підрозділів з охорони громадського по-

рядку зазначають, що протягом робочого дня вони часто потрапля-
ють у дуже напружені ситуації, у середньому 4–5 разів за чергування, 
коли потрібно терміново мобілізуватися і бути готовим до протидії 
правопорушенням.

Служба у підрозділах з охорони громадського порядку може 
призвести до надбання таких хронічних недуг, як захворювання 
шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, радикуліт, 
хвороби кістково-м’язової системи, нервової системи, хвороби вуха, 
горла, носа, вегето-судинна дистонія. Досить часто у цих військово- 
службовців виявляються різні функціональні порушення. Як пра-
вило, це порушення сну, втома, роздратованість, головні болі, болі  
у попереку, сухість у роті, слабкість.

3. Вимоги професійної діяльності до військовослужбовця підроз-
ділу з охорони громадського порядку. Характер службово-бойових за-
вдань військовослужбовців підрозділів з охорони громадського по-
рядку висуває багато вимог, що стосуються їх професійних якостей, 
зовнішнього вигляду, жестикуляції, міміки, лексики, манер пове-
дінки, вчинків ― усе це привертає до себе увагу оточуючих і викли-
кає, відповідно, їх схвалення чи осуд. Залишення поза увагою факту  
порушення громадського порядку чи, навпаки, надмірна прискіп- 
ливість, негативізм, небажання слухати пояснення постраждалих  
або навіть підозрюваних дискредитують військовослужбовців НГУ.

Військовослужбовця бажають бачити доброзичливим, приваб- 
ливим, ввічливим, тактовним, гуманним та розумним, професійно 
грамотним, вимогливим, справедливим представником влади. Упев-
нений, акуратний, підтягнутий, фізично розвинений військовослуж-
бовець НГУ, який постійно спостерігає за обстановкою у громадсько-
му місці та вчасно реагує в ситуації протиправної поведінки, зміцнює 
впевненість населення у своїй захищеності, підвищує престиж військ.

Успішне виконання службово-бойових завдань здебільшого 
визначається спроможністю військовослужбовця НГУ встановити 
правильні стосунки з громадянами, що є однією з найважливіших 
професійних вимог до військовослужбовця.

Діяти зрозуміло для громадян ― ще одна з особливостей вико-
нання службових обов’язків. У громадських місцях постійно виника-
ють ситуації, що потребують втручання нарядів. І тут важливо діяти 
так, щоб оточуючі розуміли, що військовослужбовець діє зі знанням 
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справи, виходячи з інтересів охорони громадського порядку, захисту 
особистості, прав і свобод.

Бути справедливим і твердим у своєму рішенні ― це невід’єм-
на якість військовослужбовця підрозділу з охорони громадського 
порядку, який виконує службово-бойове завдання з охорони гро-
мадського порядку. З того, що і як він робить, наскільки він добро-
зичливий і готовий у будь-яку хвилину прийти на допомогу, грома-
дяни роблять висновки не тільки про військовослужбовця особисто,  
а й про Національну гвардію загалом. Усе це накладає неабияку від-
повідальність, потребує від військовослужбовця бездоганних дій  
у будь-якій (навіть найскладнішій криміногенній) ситуації, належ-
ного знання правил, уставу та порядку виконання служби.

Основні професійно важливі якості, необхідні для військовослуж-
бовців підрозділів з охорони громадського порядку НГУ

Військовослужбовець підрозділу з охорони громадського по-
рядку повинен мати такі особливості нервової системи: сильна, 
врівноважена нервова система; стресостійкість; психічна стійкість.

До важливих особливостей уваги і спостережливості належать: 
уміння розподіляти увагу під час виконання кількох дій, завдань; 
уміння помічати незначні (малопомітні) деталі обстановки; уміння 
запам’ятовувати деталі місця правопорушення, обличчя людей, но-
мери і марки автомашин; уміння виділяти особливості облич, спів-
відносити фото, фоторобот та реальні обличчя людини; уважність 
до рухів і зміни положення підозрюваного, затриманого.

Найбільш суттєвими особливостями пам’яті є такі: пам’ять на 
зовнішність і поведінку людини, на її прикмети за описом чи фо-
токарткою; моторна пам’ять; зорова пам’ять на обстановку, деталі 
обстановки, взаєморозташування об’єктів, марки та номери авто-
мобілів, пози постраждалих, запахи, погодні умови; значний обсяг 
зорової пам’яті, пам’яті на цифри та змістовної пам’яті.

Професійно важливими емоційними і вольовими якостями є: 
врівноваженість і самовладання у разі конфліктів; контроль проявів 
емоцій; наполегливість у подоланні труднощів; упевненість у собі; 
сміливість, рішучість, активність; витримка.

Серед особливостей інтелекту мають бути такі: уміння форму-
лювати свою думку, роз’яснювати норми права і відповідальність за 
їх порушення; уміння передавати на письмі розповідь іншої люди-
ни; уміння виділяти суттєве; спроможність до відтворення зорового  
образу за словесним описом; уміння визначити інформацію, необ-
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хідну для прийняття рішень, уміння кваліфікувати протиправні 
події відповідно до адміністративного, карного, цивільного права; 
спроможність приймати правильні рішення за браком необхідної 
інформації чи часу на її осмислення; уміння користуватися планами 
місцевості, складати схеми за реальною обстановкою.

Комунікативними особливостями є: наявність навичок вільно- 
го спілкування з людьми різного віку, статі, соціального статусу; 
спроможність швидко знайти потрібний тон, доцільну форму спіл-
кування залежно від психологічного стану й індивідуальних особ- 
ливостей співрозмовника; контроль голосової експресії, міміки; 
контроль агресії у спілкуванні; уміння знижувати («розряджати») 
напруженість у спілкуванні, проявляти емпатію, доброзичливість, 
терплячість у спілкуванні; уміння у разі необхідності «тягнути час» 
у спілкуванні; уміння погоджувати свої дії з діями інших осіб.

Особливості мотивації мають бути такі: просоціальність, актив-
на особистісна позиція, повага до прав людини, чесність, справед-
ливість; мотивація афіліації та мотивація досягнень; цікавість до 
людини, її цінностей; дотримання загальноприйнятих норм моралі; 
охайність; ретельне, чітке виконання своїх службових обов’язків; 
відсутність адиктивних розладів.

4. Вимоги до загальної та спеціальної підготовленості. Військо-
вослужбовці зазначених підрозділів повинні мати повну середню 
або вищу освіту, пройти строкову військову службу.

Основну частину військовослужбовців підрозділів з охорони 
громадського порядку НГУ становлять особи рядового і молодшого  
офіцерського складу, які не мають спеціальної юридичної освіти,  
попри те, що їх діяльність вимагає вміння кваліфікувати правопо-
рушення. Тому з ними регулярно проводяться заняття зі службової 
підготовки з вивчення чинного законодавства, службових статутів 
та інструкцій.

Загострення конфронтації між правоохоронцями і криміналь-
ним світом дедалі частіше має ознаки збройної боротьби. Це по-
требує від особового складу якісного рівня бойової, професійної, 
фізичної, загальної та спеціально-тактичної, вогневої та професій-
но-психологічної підготовки. Професійна підготовка військово- 
службовців, які безпосередньо здійснюють охорону громадсько-
го порядку на вулицях та дорогах населених пунктів, передбачає: 
загальну професійну підготовку; тактико-спеціальну підготовку  
для дії в екстремальних умовах; психологічну підготовку.
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5. Протипоказання до виконання професійних обов’язків: слабка 
конституція; недостатньо розвинені пам’ять, увага і мислення; до-
мінування установок на застосування фізичної та вербальної агресії, 
запальність, жорстокість, демонстрація сили, кримінальні схильно-
сті й стереотипи поведінки; надмірна довірливість, необережність, 
легковажність; недисциплінованість, безвідповідальність, неохай-
ність; залежність від алкоголю, наркотиків, азартних ігор і т. ін.

Наведемо психограму кандидатів на службу у підрозділи з охо-
рони громадського порядку (табл. 1).

Таблиця 1
Психограма кандидатів на військову службу  

в підрозділи з охорони громадського порядку НГУ

№ 
з/п

Вимоги професії 
до індивідуально- 

психологічних 
якостей

Професійно важливі  
якості

Психодіагностичні 
методики

1 Нейродинамічні 
та психомоторні 
особливості

Сила, врівноваженість нервової 
системи, рухливість нервових 
процесів

Тепінг-тест

2 Особливості  
уваги та пам’яті

Швидкість переключення,  
концентрація і стійкість уваги. 
Розвинена зорова та слухова 
пам’ять

Коректурна проба, 
«Мнемотест»

3 Інтелектуальні 
особливості

Розвинений вербальний  
інтелект, конкретно-практичне 
мислення; здатність швидко 
приймати рішення

Методика КОТ

4 Емоційно- 
вольові якості

Стресостійкість, самостійність, 
сміливість, рішучість,  
активність, відповідальність

Тест Люшера  
(додатково тест  
Кеттелла)

5 Комунікативні 
якості та вміння

Уміння поводися у конфліктах, 
встановлювати і підтримувати 
психологічний контакт, адек-
ватний рівень агресивності 
у спілкуванні та взаємодії

Методика Лірі,  
опитувальник Баса–
Даркі (додатково тест 
руки Вагнера)

6 Професійна  
мотивація

У мотиваційній структурі  
особистості провідні мотиви 
відповідають завданням  
професійної діяльності,  
просоціальна позиція,  
повага до прав людини,  
відсутність адикцій

Закрита анкета 
вивчення мотивації 
професійного вибору 
кандидатів на службу
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Пампура Ігор Іванович,
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологіч-
ного забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС України

Шевченко Роман Віталійович,
провідний психолог відділу професійного навчання та соціально-психологічної  
роботи управління кадрового забезпечення Департаменту поліції охорони 
Національної поліції України

ДЕЯКІ  АСПЕКТИ  РОЗРОБЛЕННЯ   
СУЧАСНИХ  ПРОФЕСІОГРАМ  ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  НАРЯДІВ  

РЕАГУВАННЯ  ПОЛІЦІЇ  ОХОРОНИ

Закон України «Про Національну поліцію» спрямовує діяльність 
нового правоохоронного органу на неухильне дотримання законно-
сті та прав людини, демілітаризацію, взаємодію з населенням, від-
критість і профілактичний підхід, збільшення управлінської гнуч-
кості, ініціативності персоналу, поліпшення системи професійного 
добору і підготовки.

Важливі правоохоронні завдання стоять перед органами і під-
розділами поліції охорони. Вони виконують завдання з фізичної 
охорони, організації охорони рухомого і нерухомого майна (об’єктів) 
суб’єктів господарювання різних форм власності, вантажів, що пере-
возяться, об’єктів права державної власності у випадках та порядку, 
визначених законодавством України, відповідно до чинного зако-
нодавства надання послуг з інкасації, забезпечення пропускного та 
внутрішньооб’єктового режимів на об’єктах охорони, оперативно-
го реагування на повідомлення про спрацювання технічних засо-
бів охорони на об’єктах, підключених до пунктів централізованого 
спостереження поліції охорони, чи інші повідомлення про право-
порушення, особистої та майнової безпеки фізичних осіб, публічної 
безпеки і порядку (громадського порядку і громадської безпеки)  
в межах постів і маршрутів охорони, беруть участь у здійсненні 
державної охорони, профілактичних заходів, спеціальних операцій 
(оперативних планів), запобігають, виявляють і припиняють пра-
вопорушення в місцях несення служби. Під час організації охорони 
об’єктів УПО беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї 
компетенції, визначеної законами та виданими на їх основі іншими 
нормативно-правовими актами.

Наряд реагування поліції охорони ― це спеціальна мобільна 
група яка складається з молодшого інспектора, поліцейського та 
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поліцейського водія. До складу таких нарядів проводиться відбір 
працівників, які мають досвід роботи в поліції, пройшли спеціаль-
ну фізичну, психологічну та медичну підготовку. Трапляються такі 
випадки, коли навіть технічна охорона не здатна так ефективно до-
помогти, як наряд реагування. До основних завдань наряду реагу-
вання належить здатність у короткий термін прийти на допомогу  
в непередбачених ситуаціях. При надходженні тривожного сигналу 
на центральний пункт, виїзна поліція охорони негайно відправля-
ється на об’єкт, де здійснює дії, які передбачені посадовою інструк-
цією і домовленістю з клієнтом. Також до обов’язків наряду реа-
гування поліції охорони входить чергування на об’єктах. Головна 
особливість спецгрупи ― цілодобова робота на службових машинах 
і здатність у будь-який час доби виїхати на об’єкт, щоб надати допо-
могу населенню.

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», з ме-
тою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження по-
ліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою, про-
водиться конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної 
посади. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня 
професійної компетентності, особистих якостей і досягнень канди-
датів щодо прийняття на службу та зайняття вакантної посади.

Згідно з Типовим порядком проведення конкурсу на службу  
до поліції та/або зайняття вакантної посади, затвердженим наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.2015 № 1631, кон-
курс проходить у декілька етапів: 1) тестування на знання законодав-
чої бази (професійний тест), на загальні здібності та навички (тест 
загальних навичок), особистісних характеристик (психологічний 
тест); 2) перевірка рівня фізичної підготовки; 3) співбесіда. Як вид-
но, важливою складовою комплектування підрозділів Національної 
поліції України, що визначає добір персоналу, якому притаманні не-
обхідні професійно важливі психологічні, ділові та моральні якості, 
становить психологічна експертна оцінка. Крім того, все більшої 
актуальності набуває питання з’ясування та уточнення вимог про-
фесії до загальних здібностей, особистісних характеристик фахівця  
з метою професійного добору осіб із високим рівнем придатності  
та психологічної готовності до діяльності, що уможливить підви-
щення якості надання поліцейських послуг. Вирішення зазначених 
проблем потребує розроблення науково обґрунтованих професіо-
грам поліцейських нарядів реагування поліції охорони (ПНРПО).
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В цілому професіограма являє собою повний опис особливостей 
певної професії, де розкривається зміст професійної праці, а також 
вимоги, які пред’являються людині. Це, по суті, документ, у якому 
надано комплексну, систематизовану і всебічну характеристику про-
фесії та сукупності її вимог до індивідуально-психологічних особли-
востей працівника. Головною частиною професіограми є психогра-
ма, що включає повний опис власне психологічних характеристик  
і професійно важливих особистісних якостей поліцейських, обов’язки 
яких полягають у виконанні відповідної діяльності.

Процес створення професіограм базується на певних принципах, 
дотримання яких забезпечує наукову обґрунтованість отриманих 
результатів. Головними з них є: комплексність, цілеспрямованість, 
особистісний підхід, надійність, диференціація, типізація, перспек-
тивність і реальність.

За своєю структурою професіограма повинна містити: загальні 
відомості про професію, визначення сутності та умов професійної 
діяльності, її соціальні характеристики, основні вимоги професії до 
знань і умінь працівників, питання професійного навчання та пер-
спективи кар’єрного зростання в поліції, інформацію щодо типових 
помилок у професійній діяльності та їх можливих наслідків, психо-
граму ― опис вимог професії до працівника поліції із зазначенням 
основних і бажаних психологічних якостей та особливостей, а також 
психофізіологічних протипоказань.

Отже, усебічне професіографічне вивчення професійної діяль-
ності ПНРПО є важливим завданням і необхідною передумовою ви-
рішення проблем, пов’язаних з ефективністю використання кадро-
вого потенціалу, оптимізацією процесів добору найбільш придатних 
кандидатів, підготовки та перепідготовки кадрів, раціоналізацією 
режимів і умов праці, зниженням травматизму і професійних захво-
рювань у лавах поліції охорони.

Метою професіографічного вивчення діяльності ПНРПО є ви-
значення вимог, які вони висувають до індивідуальних психологіч-
них, психофізіологічних і особистісних властивостей працівників, 
а також сукупності професійно важливих якостей, необхідних для 
оволодіння професією, створення на їх ґрунті еталонної моделі  
професіонала-поліцейського.

Окремі складові компонентів професіограми ПНРПО отримують 
на основі всебічного аналізу змісту службової діяльності фахівців  
із використанням методів спостереження, опитування, анкетуван-



124

Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм...

ня, хронометражу трудових операцій, вивчення нормативної бази 
МВС  України, а також новітніх вітчизняних і зарубіжних літератур-
них джерел.

Професіографічне вивчення діяльності ПНРПО передбачає роз-
гляд суттєвих зв’язків, відношень між людиною і професією з ураху-
ванням їх змін і розвитку. Професіографічна характеристика професії 
ПНРПО містить таку інформацію, як: загальна соціально-психологіч-
на характеристика професії; санітарно-гігієнічні умови та безпека 
праці; вимоги професії до працівника, психограма професії; вимоги 
до загальноосвітньої та спеціальної підготовки; протипоказання до 
виконання професійних обов’язків. Важливим завданням професіо-
графічного дослідження є визначення критеріїв і показників успіш-
ності діяльності. Знання цих показників дозволяє контролювати  
обґрунтованість розроблених експериментальним шляхом психо-
грам, оцінити загальну результативність заходів професійного до-
бору і раціонального розподілу кадрів.
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Процик Любов Сергіївна,
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забез-
печення Державного науково-дослідного інституту МВС України,
кандидат психологічних наук

ОСНОВНІ  ПІДХОДИ  ЩОДО  ТИПОЛОГІЇ   
ТА  СТРУКТУРИ  ПРОФЕСІОГРАМ

Для кожної людини вибір професії ― важливе та відповідальне  
рішення, яке багато в чому визначає її життєвий шлях. Потреби 
практики профорієнтаційної роботи викликали інтерес до вивчення 
нових професій та посад. Однією з основних галузей професіології,  
що вивчає професійну діяльність людей, є професіографія, яка дає 
описово-технічну і психофізіологічну характеристику різних видів 
професійної діяльності. Комплексний, систематизований, багатобіч-
ний опис конкретного виду роботи, призначений для проведення 
психологічного вивчення праці та використання в подальшій прак-
тичній діяльності, називають професіограмою. Складовою професіо-
грами є психограма ― психологічний «портрет» професії, представ-
лений групою психологічних функцій, які є актуальними для певної 
професії. Поряд із широким спектром психодіагностичного інстру-
ментарію професіограми є фундаментальною основою професійної 
орієнтації. Проте, незважаючи на досягнення у вивченні особливо- 
стей професій, залишається складною для особистості орієнтова-
ність у їх широкому просторі в процесі вибору спеціальності. 

Вивченням особливостей структури професіограм, їх типологі-
єю та методами розробки займалися такі вчені-психологи, психофі-
зіологи, як: В. Барко, Є. Гарбер, В. Дружинін, В. Зараковський, О. Іва-
нова, М. Корольчук, Б. Ломов, К. Платонов, С. Сотникова та інші [1]. 

Зміст професіограми залежать від мети і цільового призначен-
ня, з якою проводиться вивчення професії. Вчені розрізняють такі 
типи спрямованості професіограм: 

– інформаційні (для використання у практиці профконсульта-
ційної та профорієнтаційної роботи); 

– орієнтовно-діагностичні (для виявлення причин збоїв, аварій, 
низької ефективності праці; складаються на основі зіставлення ре-
альної роботи працівника або колективу з необхідними зразками 
організації трудової діяльності); 

– методичні (для підбору адекватних методів дослідження ерга-
тичної системи, тобто спрямовані на аналіз і подальшу організацію 
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праці самого фахівця, що становить професіографічний опис кон-
кретної роботи); 

– конструктивні (для вдосконалення ергатичних систем на 
основі проектування нових зразків техніки, а також підготовки та  
організації праці самого персоналу); 

– діагностичні (з метою підбору методик для профдобору, роз-
становки і перепідготовки кадрів: спочатку робота організовується 
за схемою складання аналітичної професіограми (професія дослі-
джується на нормативно-описовому, технологічному рівнях), що 
становить основу для визначення професійно важливих якостей, 
необхідних для успішної роботи, для яких вже і підбираються від-
повідні стандартизовані та валідні психодіагностичні методики) [2].

При побудові професіограми використовується процесуальний 
прийом, сутність якого полягає в аналітико-синтетичному процесі. 
Цей процес є одним із методів моделювання діяльності, що склада-
ється з аналізу реальної спеціальності (діяльності) і синтезу як про-
цесу формування моделі фахівця.

Дослідниця А. Маркова аналізує і виділяє такі основні підходи 
до змісту та структури професіограм [1; 3].

Комплексна професіограма (К. Платонов, Ю. Котелова та ін.) вра-
ховує широке коло характеристик (соціальних, технічних, економіч-
них, медико-гігієнічних та ін.), а також вказує предмет, цілі, спосіб, 
критерії оцінки результатів тощо.

Аналітична професіограма (Е. Іванова) розкриває не окремі  
характеристики компонентів професії, а узагальнені нормативні по-
казники професії і показники психологічної структури професійної 
діяльності. При цьому спеціально аналізуються об’єктивні харак-
теристики праці та надається її психологічна характеристика, що  
в результаті дозволяє виділяти професійно важливі якості, відпо- 
відні цим завданням.

Психологічно орієнтована професіограма (Е. Гарбер), де виді-
ляються: опис зовнішньої картини праці, трудова поведінка (фо-
тографія робочого дня, хронометраж робочого часу при виконанні 
конкретних завдань, тимчасова динаміка виробничої активності, 
типові помилки та ін.); внутрішня картина праці (типові реакції 
особистості на певні професійні ситуації, інтегральні особистості 
працівника (здібності, структури навчання й досвід, психічні ста-
ни), інтелектуальні та емоційні процеси, емоції, воля, увага, пам’ять,  
психомоторика).
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Модульний підхід в професіографуванні (В. Гаврилов). Кожна 
професія складається з декількох модулів, психологічний модуль 
являє собою типовий елемент професійної діяльності, властивий 
ряду професій, і виділяється на основі спільності вимог до людини. 
Структура модуля містить такі елементи: 

– об’єктивні характеристики типового елемента (наприклад, 
для працівника ― вимір об’єктів без допомоги інструментів та при-
ладів ― це ліва частина модуля);

– психологічні характеристики вимог до людини, що висувають-
ся цим елементом (наприклад, для працівника ― об’ємний і лінійний 
окомір, точність ― це права частина модуля). 

Професіографічний матеріал повинен містити не тільки аналіз 
індивідуально-психологічних особливостей, а й синтез професійних 
ставлень і ціннісних орієнтацій, важливих для характеристики про-
фесії, інформацію про можливості прояву в конкретній професійній 
діяльності творчості, ініціативи, самостійності, можливості саморе-
алізації та застосування новітньої техніки. У професіографічному 
матеріалі елементи характеристики професійної діяльності повин-
ні бути показані не ізольовано, а як чітка їх сукупність, що створює 
психологічну структуру професії. Структура професіограми, обсяг 
її окремих частин, ступінь узагальнення і детальності опису тих 
чи інших особливостей професії визначаються, як правило, метою  
її вивчення. В інтересах подальшої системної обробки професіо-
грам і їх практичного використання доцільно, щоб кожна з них бу-
дувалася за типовою схемою з використанням єдиної термінології, 
що позначає трудові операції й індивідуально-психологічні якості  
людини, задіяні в процесі їх виконання [4].

Також, для того щоб сформувати якісну професіограму та про-
водити на високому рівні професійний добір, потрібно враховува-
ти конкретні професійні характеристики, якими повинен володіти 
фахівець певної професії, щоб найбільш точно відповідати обраній 
спеціальності та успішно виконувати професійні обов’язки. Адже 
професійно важливі якості ― це окремі динамічні риси особистості, 
психічні та психомоторні властивості (виражені рівнем розвитку 
відповідних психічних та психомоторних процесів), а також фізич-
ні якості, що відповідають вимогам до людини певної професії та  
сприяють успішному оволодінню цією професією [5]. 

Основними сферами застосування професіограм є: професій-
на орієнтація та консультування; професійний добір персоналу на 
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роботу; розстановка кадрів; ротація працівників; оптимізація управ-
лінської діяльності; створення об’єктивної основи для нормування 
трудової діяльності та оплати праці; раціоналізація режимів праці  
та відпочинку; поліпшення санітарно-гігієнічних умов і безпеки 
праці шляхом визначення виробничих ризиків; організація профе-
сійної підготовки та перепідготовки; розробка навчальних програм; 
реструктуризація професій і т. ін. [6].

Таким чином, вихідним пунктом вирішення теоретичних і прак-
тичних питань забезпечення ефективного професійного добору та 
складання професіограм є комплексний аналіз професійної діяль-
ності та якісне психодіагностичне (в тому числі психофізіологічне)  
дослідження. Важливим аспектом є дотримання єдиної концепції 
дослідження та цілеспрямованої підготовки особистості на всіх ета-
пах її професійного становлення. Тому зазначений процес має про-
водитися послідовно, з урахуванням особливостей сучасного спеціа-
ліста, вимог професії до нього та розвитком суспільства.

Бібліографічні посилання
1. Психологія управління в організації: навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. 

2-ге вид., перероб. і доп. Вінниця, 2016. 150 с.
2. Иванова Е. М. Психологическая системная профессиография. Москва: 

ПЕР СЭ, 2003. 208 с.
3. Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва: Наука, 1996. 312 с.
4. Синявський В. В. Професіограми і психограми професій педагогічного 

спрямування: метод. посіб. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 84 с.
5. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності. Київ: Ніка-Центр, 2004. 310 с.
6. Професіограми за основними видами поліцейської діяльності (слідчого, 

оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції), дільничного офі-
цера поліції): наук.-метод. посіб. / В. П. Остапович, І. О. Дубова, В. І. Барко, та інші; 
за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. О. Криволапчука. Київ: ДНДІ МВС України, 
ФОП Кандиба Т. П., 2018. 244 с.



129

збірник тез Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 26.09.2019)

Сидоренко Олександра Юріївна,
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологіч-
ного забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС України, 
кандидат психологічних наук, доцент

ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ  ПРОФЕСІОГРАМИ  КЕРІВНИКА  
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ПІДРОЗДІЛУ  ПОЛІЦІЇ  ОХОРОНИ

За сучасних умов розвитку ринкової економіки й формування  
в Україні правової та демократичної держави однією з важливих 
проблем, яка потребує свого вирішення, є питання надійного за-
хисту прав і законних інтересів громадян та підприємств (установ, 
організацій), що включає впровадження ефективних механізмів 
охорони майна, яке належить фізичним та юридичним особам,  
а також життя та здоров’я громадян.

Необхідність захисту себе та своїх здобутків від посягань ін-
ших зумовила в історії розвитку людства появу особливого класу 
людей-охоронців, від професійності, надійності та відданості яких 
залежало життя та матеріальні статки їхніх власників. Країнами по-
ходження професії охоронця вважають держави перших старовин-
них цивілізацій на Близькому Сході та в Південній Африці. Пізніше  
(з часів середньовіччя і до наших днів) для охорони набиралися  
тільки добре навчені люди, які могли протистояти як фізичній,  
так і будь-який інший загрозі. 

Слід також відзначити, що зародження охоронної діяльності,  
як діяльності в сучасному її вигляді, в нашій країні відбулося наба-
гато раніше, ніж в інших державах (Франції, США, Японії, ФРН тощо). 
Проте законодавча база щодо забезпечення охоронної діяльності 
з’явилася набагато пізніше. Зазначене пояснюється тим, що чинне 
за радянських часів законодавство чималою мірою мало публічний, 
ідеологізований характер, за умов чого не могло йтися про вільний 
ринковий обіг, заснований на рівності. Однак сьогодні створенні ши-
рокі можливості для розвитку державних охоронних структур.

Сьогодні поліція охорони, відповідно до ст. 13 Закону України 
«Про Національну поліцію» [4], функціонує у її складі та становить 
єдину в Україні охоронну структуру, працівники якої мають визна-
чені законом права та повноваження на озброєну охорону та засто-
сування владних функцій щодо правопорушників. Сучасна поліція 
охорони ефективно виконує свою роботу і, враховуючи вир змін  
до діючого законодавства щодо правоохоронних органів, надалі ди-
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намічно і успішно розвивається, виконуючи свої професійні обов’яз-
ки ― захист майна та життя громадян від злочинних посягань [9].

Численними дослідженнями багатьох науковців та практиків 
було доведено, що існує безпосередня залежність результативності  
й ефективності функціонування будь-якої соціальної системи від 
якості професійної підготовки її управлінського персоналу. Це пов-
ною мірою стосується й системи Національної поліції України (НПУ), 
до складу якої входить поліція охорони. 

Варто зазначити, що реформування системи органів Міністер-
ства внутрішніх справ (МВС) України, виконання завдань, покладе-
них на неї Конституцією, законами України щодо забезпечення прав 
і свобод громадян, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 
порядку та особистого майна громадян, висувають нові вимоги до 
особистих і професійних якостей працівників керівної ланки НПУ, 
зумовлюють збільшення значення їхньої ролі в системі управління 
поліції, рівня їхньої управлінської компетентності. 

На відміну від інших фахівців, що забезпечують управління,  
керівники являють собою групу посадових осіб, яким делеговані 
певні повноваження ― функції, обв’язки й права владного характеру 
(зокрема видання наказів, розпоряджень, доручень, що є обов’язко-
вими для відповідних виконавців). Отже, основний тягар відпові-
дальності за поліцейську управлінську діяльність та її результати 
припадає саме на її керівний склад. Тому необхідність професійного 
психологічного добору якісного керівного складу органів та підроз-
ділів НПУ є одним із першочергових завдань на сьогодні.

З’ясування вимог професії до рівня розвитку певних якостей  
та властивостей особистості, зазвичай, входить до структури про-
фесіографії (опис професії), на підставі якої складається профе-
сіограма, що вже сама по собі представляє цінність як джерело  
інформації. У цьому документі містяться відомості про конкрет-
ну професію, відображено зміст трудових операцій, описані умови 
здійснення діяльності, наведено характер взаємодії фахівця з ін-
шими учасниками трудового процесу тощо. Ці відомості потрібні  
не тільки для професійного добору, а й для вирішення завдань  
психологічного забезпечення професійної діяльності загалом, 
оскільки наведена інформація дозволяє розробляти режими праці 
та відпочинку, планувати й організовувати проведення психопро-
філактичних та інших заходів у межах психологічного супроводу  
професійної діяльності. 
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За Національним класифікатором України «Класифікатор про-
фесій» ДК 003:2010 [8] професія керівника територіального підроз-
ділу поліції охорони НПУ нормативно не визначена, а отже потребує 
уточнення її особливостей шляхом розроблення професіограми. 

Під час розроблення професіограми було з’ясовано, що керівник 
територіального підрозділу поліції охорони є прямим начальником 
підпорядкованого йому особового складу та відповідає за органі-
зацію оперативно-службової діяльності підрозділу, забезпечення 
його постійної готовності до виконання покладених завдань, ви-
користання за призначенням сил і засобів, збереження озброєння, 
боєприпасів, автотранспорту, іншої техніки та спеціальних засобів, 
а також комплектування особового складу підрозділу і проведення 
виховної роботи з підлеглими.

У професіограмі визначено, що відповідно до законодавства 
та інших нормативно-правових актів, керівник територіального 
підрозділу поліції охорони у процесі службової діяльності виконує 
відповідні завдання, має конкретні обов’язки та права, особисто  
займається вирішенням визначених питань та несе персональну 
відповідальність перед начальником Управління поліції охорони.

Керівник територіального підрозділу поліції охорони прова- 
дить свою діяльність на принципах верховенства права, дотриман-
ня прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості,  
політичної нейтральності. 

Керівник територіального підрозділу поліції охорони керується 
в своїй роботі: Конституцією України [1]; Кримінальним кодексом 
України [2], Кримінальним процесуальним кодексом України [3];  
законами України: «Про Національну поліцію» [4] та «Про охоронну 
діяльність» [5]; Положенням про Національну поліцію (затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877) [6];  
наказом МВС України від 07.07.2017 № 577 «Про організацію служ-
бової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної 
охорони об’єктів» [7]; іншими нормативно-правовими державними 
та міжнародними актами.

Для вирішення поставлених завдань керівник територіального  
підрозділу поліції охорони застосовує в передбаченому законом  
порядку такі методи, як: бесіда, спостереження, психологічний вплив, 
дослідження предметів і документів, ідентифікація особистості,  
обстеження приміщень, будівель, ділянок місцевості й транспорт-
них засобів тощо.
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У професіограмі керівника територіального підрозділу поліції 
охорони зазначаються умови його професійної діяльності, до яких 
відносять: санітарно-гігієнічні умови праці (де наводяться основні 
види захворюваності, що виникають внаслідок виконання службо-
вих обов’язків), а також організаційні умови праці.

Соціальні характеристики діяльності керівника територіаль-
ного підрозділу поліції охорони стосуються характеру діяльності, 
рівня відповідальності, типу діяльнісних відносин, особливостей 
спілкування в професійній діяльності, а також негативних чинників 
професійної діяльності.

Узагальнення вимог професії містить перелік необхідних знань, 
умінь, ключових і загальнопрофесійних компетентностей керівника 
територіального підрозділу поліції охорони. Також у професіограмі 
йдеться про необхідність професійного навчання та перспективи 
кар’єрного зростання.

Що стосується психограми керівника територіального підрозді-
лу поліції охорони, то вона включає такі необхідні для діагностики 
компоненти: сенсорно-перцептивну сферу, психомоторні властиво-
сті, пізнавальні процеси, мовленнєві функції, загальні й спеціальні  
здібності, комунікативні та організаційні якості, індивідуально- 
психологічні особливості.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене, слід підкреслити, 
що розроблення професіограми керівника територіального підроз-
ділу поліції охорони на сьогодні набуває першорядного значення, 
оскільки дозволяє, насамперед, підвищити ефективність професій-
ного психологічного добору, оцінити придатність і з’ясувати від-
повідність кандидатів на цю посаду за допомогою теоретичного  
і практичного дослідження із дотриманням принципів структур-
ного та особистісного підходів, актуальності, єдності, відносності,  
динамічності, активності.
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СУЧАСНІ  МЕТОДИ  ПРОВЕДЕННЯ   
ПРОФЕСІОГРАФІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішення завдань професіографічного дослідження вимагає 
застосування комплексу методів професіографування, що дозво-
ляє дослідити істотні аспекти професій і створити цілісне комплек-
сне уявлення. Варто зауважити, що професіографія використовує 
весь арсенал загальнопсихологічних методів, однак наповнює їх 
специфічним змістом, зумовленим особливостями об’єкту і цілями 
дослідження. Відомим психологом Б. Г. Ананьєвим запропонована 
«робоча класифікація методів», яка визначає стратегічні напрями 
психологічного дослідження, відображає його цілісний цикл, роз-
криває порядок застосування методів і регулює їх взаємодію. Запро-
понована класифікація включає такі групи методів: 

1) організаційні (стосуються організації та планування дослі-
джень), до яких належать порівняльний, лонгітюдний, комплексний 
методи (їх застосування сприяє розробці наукових концепцій, нових 
засобів діагностики, управління, навчання тощо);

2) емпіричні (способи отримання наукових даних, накопичення 
фактів) ― включають праксиметричні (вивчення продуктів діяль-
ності, документації, фотографія робочого дня, хронометраж, оцінка 
виконання робіт тощо), біографічні (аналіз фактів, дат, подій жит-
тєвого шляху, документів, свідоцтв і т. ін.), психодіагностичні (опи-
тування (інтерв’ю/бесіда, анкетування, експертне оцінювання), 
тестування), обсерваційні (спостереження, самоспостереження), 
експериментальні (природний, лабораторний, формуючий експери-
менти), методи моделювання (математичне, кібернетичне і т. ін.); 

3) прийоми обробки даних, до яких відносять: кількісний аналіз 
(математично-статистичний) і якісний метод (диференціація ре-
зультатів за типами, групами, варіантами); 

4) інтерпретаційні, що об’єднують генетичні та структурні ме-
тоди (складання психологічних профілей, типологій, класифікацій).

Організаційні методи (порівняльний, лонгітюдний і комплекс- 
ний) забезпечують загальне планування дослідження професійної 
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діяльності відповідно до практичних завдань, зумовлюють обсяг 
досліджуваного матеріалу, тривалість і періодичність збору інфор-
мації, а також способи аналізу даних, вибір методик і ступінь різно-
бічності розгляду. Ці методи діють упродовж усього дослідження,  
а їх ефективність визначається за кінцевими результатами (теоре-
тичні або практичні рекомендації з діагностики, управління і т. ін.). 

Порівняльний метод визнається як один із головних науко-
вих методів, що шляхом порівняння встановлює спільне, особливе  
й окреме в досліджуваних явищах, в закономірностях їх розвитку. 

Лонгітюдний метод означає багаторазове систематичне ви-
вчення одних і тих самих суб’єктів (або груп суб’єктів) у процесі їх 
розвитку; такі дослідження проводяться протягом декількох років 
із метою встановлення професійних змін (розвитку, деформацій) 
особистості. 

Комплексний метод використовується для планування між-
дисциплінарного дослідження щодо спільного об’єкта і розподілу 
функцій між окремими дисциплінами (наприклад, при вивченні 
функціонального стану працівника в процесі трудової діяльності 
узагальнюється інформація з психології, медицини, фізіології та  
інших галузей знань). Можливе як використання всієї групи орга- 
нізаційних методів, так і їх певного поєднання.

Емпіричні методи забезпечують збір інформації про об’єкт  
і суб’єкт праці, особливості їх взаємодії у професійній діяльності.

Метод вивчення документації використовується для отри-
мання нормативних відомостей про конкретну діяльність, її цілі, 
завдання та необхідні результати, найбільш складні та відповідаль-
ні операції; норми, режим і умови праці; функціональні обов’язки 
працівників; вимоги до техніки безпеки, типові помилкові дії та їх 
наслідки; стан здоров’я працівників і т. ін. Як джерела використо-
вуються накази, розпорядження, настанови, інструкції з експлуата-
ції, технічні паспорти, правила безпеки праці, медичні картки, спе- 
ціальна література тощо. 

Аналіз продуктів діяльності (якими можуть виступати як ма-
теріальні продукти діяльності (інструменти, прибори, устаткуван-
ня, документи, графіки, тексти й т. ін.), так і функціональні/проце- 
суальні (вербальна продукція у вигляді виступів, доповідей, поведін-
кові прояви активності тощо). Цей метод дозволяє за результатами 
праці визначити якість виконаної роботи за допомогою зіставлення 
продукту праці та нормативних вимог, що пред’являються до його 
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виготовлення, внаслідок чого з’ясовується не тільки ефективність 
діяльності, а й причини, що її знижують.

Хронометраж діяльності застосовується для визначення три- 
валості окремих етапів діяльності, дій і операцій, частоти їх повто-
рюваності в певні проміжки часу, тривалості пауз і періодів відпо-
чинку, інтенсивності (напруженості) трудового процесу, заванта-
женості аналізаторів, переважаючого виду активності, тривалості 
та частоти звернень до різних засобів діяльності й т. ін. Реєстрація 
часових параметрів здійснюється за допомогою секундоміра і спеці-
ального бланка. Хронометраж проводиться в межах психологічного 
аналізу діяльності з метою її оптимізації та правильної організації.

Метод опитування та його різновиди також використову-
ються при зборі емпіричних даних про професійну діяльність. За-
лежно від цілей і умов збору інформації можуть застосовуватися  
різні форми опитування: інтерв’ю (бесіда) чи анкетування.

Інтерв’ю (бесіда) ― безпосереднє спілкування, що дозволяє не 
тільки отримати відповіді на поставлені запитання, однак також 
уточнити їх (за необхідності) та спостерігати за співрозмовником. 
Використовується для отримання індивідуальних суджень, відомо-
стей про особливості професійної діяльності, системи її організації 
та забезпечення, оцінки та ставлення до різних аспектів трудового 
процесу, характеристики суб’єктивного стану і т. ін. Анкетування ― 
отримання письмових відповідей на поставлені запитання шляхом 
або формулювання відповідей самим респондентом, або вибору ним 
однієї із запропонованих. Дозволяє з’ясувати самооцінку суб’єкта 
щодо індивідуальних особливостей і можливостей, рівня власної 
кваліфікації, сфери інтересів і уподобань; дізнатися про ставлення 
до вимог, умов та змісту професії, наявних труднощів та можли-
востей їх подолання, задоволеність діяльністю чи професійними 
стосунками; встановити особливості взаємодії з колегами, іншими  
фахівцями тощо.

Спостереження застосовується після збору інформації мето-
дами вивчення документації та опитування, на основі чого виділя-
ється те, що необхідно спостерігати. Метод дозволяє вивчати про-
цес і характер перебігу професійної діяльності: організацію роботи, 
складові операції трудового процесу, періоди напруженості та умо-
ви перевантажень, дії працівників, характеристики їх поведінки та 
реагування, взаємодію співробітників, особливості планування та 
контролю тощо.
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Метод аналізу помилкових дій (помилок) спрямований на 
визначення причин відхилення від нормального перебігу трудово-
го процесу (наприклад, нечіткість робочих інструкцій, вади органі-
зації трудового процесу, негативний вплив середовищних умов на 
функціональний стан працівників, несправність устаткування, на-
пруженість роботи, недостатня професійна підготовка, професійна 
непридатність, посадова невідповідність тощо). Він застосовується 
за наявності додаткової інформації, отриманої зі спеціальної нор-
мативної документації, актів про недоліки у роботі, а також за ре- 
зультатами спостереження і опитування.

Метод експерименту необхідний для підтвердження (чи спро-
стування) гіпотези щодо факторів, які позитивно або негативно 
впливають на перебіг професійної діяльності. Залежно від особли-
востей діяльності та умов її організації розрізняють природний  
і лабораторний експерименти. 

Методи обробки емпіричних даних представляють групу  
методів, що дозволяють здійснити якісний та кількісний аналіз  
інформації про діяльність суб’єкта праці, зібраний за допомогою  
емпіричних методів.

Метод експертних оцінок являє собою результат опитуван-
ня групи експертів (кваліфікованих фахівців) із метою отримання 
об’єктивного висновку стосовно досліджуємих аспектів професійної 
діяльності. Він використовується при аналізі інформації про специ-
фічні особливості професії, фактори успішності, переваги й недоліки 
організації та виконання конкретних трудових процесів, професій-
но важливі якості працівників, необхідні компетентності певного 
кваліфікаційного рівня, визначальні складові підготовки фахівців, 
психологічні причини помилкових дій і найбільш типові складні  
випадки, стратегії їх подолання, прогнозування можливих тенден-
цій і варіантів розвитку подій тощо. Здійснюється шляхом узагаль-
нення індивідуальних оцінок або складання підсумкового колектив-
ного висновку. 

Статистичний і графічний методи аналізу використовуються 
для отримання кількісної інформації про закономірності та динамі-
ку перебігу професійної діяльності. Статистичний аналіз дозво-
ляє виділяти не тільки кількісні зміни в діяльності, а й простежу-
вати їх динаміку впродовж робочого дня (особливо на конкретних 
часових проміжках) за середніми арифметичними показниками, 
середнім квадратичним відхиленням, середніми похибками і ранго-
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вими кореляціями, за допомогою факторного аналізу тощо. Графіч-
ний аналіз створює можливість наочно представити ті зміни, які 
властиві характеру виконання досліджуваної діяльності та задіяним 
у ній психічним процесам (наприклад, за варіативністю показників 
часу виконання дій або операцій, що супроводжуються моторними, 
емоційними, інтелектуальними, мовними та іншими проявами). 

Інтерпретаційні методи застосовуються для тлумачення або 
роз’яснення нормативно представлених у документації завдань, 
функцій, дій і операцій у контексті їх психологічного забезпечення. 
Інакше кажучи, важливо виявити саме ті особистісні якості, пси-
хологічні здібності та психофізіологічні можливості, які необхідні  
в конкретній професійній діяльності для успішного її виконання. 

Структурно-системний аналіз здійснюється на основі по-
рівняльного якісного аналізу нормативної документації стосовно 
трудового процесу і поопераційного аналізу його виконання з ви- 
діленням трудових функцій, завдань, дій і правил їх виконання.  
Цей вид аналізу дозволяє виділити логічну структуру професійної 
діяльності з погляду об’єктивної та психологічної напруженості  
й професійної значущості. На основі діяльнісного і суб’єктного під- 
ходів надається психологічна інтерпретація операціонально-техно-
логічної структури праці, в результаті чого створюється гіпотетична 
модель конкретної професійної діяльності. 

Функціонально-структурний аналіз необхідний для психо-
логічної інтерпретації індивідуальних особливостей працівника 
(когнітивних, мотиваційних, емоційно-вольових), що проявляють-
ся в реальній професійній діяльності. Це здійснюється на основі 
структурно-системного аналізу, який забезпечує організацію рег-
ламентованого спостереження за процесами планування, виконан-
ня, контролю, саморегуляції та корекції діяльності (сенсомоторної, 
перцептивної, мнемічної, розумової, комунікативної тощо) залежно 
від специфіки професії, що дозволяє виявити індивідуальні спосо-
би професійної та соціально-психологічної адаптації фахівця, його  
працездатність.

Представлена система методів професіографічного опису трудо-
вої діяльності допомагає зорієнтуватися в складних, різнорівневих 
структурах будь-якої професії, покликана забезпечити об’єктивність, 
наукову обґрунтованість досліджень, надійність і достовірність 
отриманих результатів, а також є умовою для побудови стратегії 
дослідження професійної діяльності при вирішенні як практичних, 
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так і науково-методичних завдань. Застосування певної сукупності 
методів у конкретному дослідженні призводить до створення до-
слідницьких технологій (програм, схем, алгоритмів вивчення), які 
відображають специфіку окремого дослідження, що зумовлено його 
метою, предметом і об’єктом. У контексті вказаного цільовим при-
значенням застосування методів і кінцевим результатом професіо-
графічного дослідження є розроблення професіограми. 
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СОЦІАЛЬНИЙ  ПРАЦІВНИК   
У  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ  СЛУЖБІ  УКРАЇНИ:   
ОСНОВНІ  ВИМОГИ  ДО  ПРОФЕСІЙНОЇ  ГОТОВНОСТІ

Одним із показників розвитку країни та зрілості суспільства  
є ставлення до соціально незахищених верств населення, у тому  
числі до засуджених. На теперішній час у Державній криміналь-
но-виконавчій службі України відбувається процес реорганізації та 
переосмислення «пенітенціарної концепції» відповідно до європей-
ських стандартів. Передбачені зміни торкнуться як форм і методів 
роботи, що будуть наповнюватися новим змістом, так і підготовки 
кадрів для роботи із засудженими в установах виконання покарань. 

На жаль, Інститут кримінально-виконавчої служби, що здійсню- 
вав підготовку юристів і психологів для Державної кримінально- 
виконавчої служби України, у цьому році завершив своє існування.  
Ми можемо спрогнозувати, що у найближчі роки установи вико-
нання покарань будуть гостро відчувати потребу не стільки у ви-
сококваліфікованому, скільки, загалом, у персоналі. На сьогодні 
некомплект за штатним розкладом становить у середньому 30%,  
а в деяких установах ― 60% від загальної потреби у працівниках.  
Яким чином передбачається вирішення цього питання? За рахунок 
випускників державних і приватних закладів вищої освіти. Виника-
ють запитання: «Чи готові вони професійно та морально працювати 
в місцях позбавлення волі?», «Наскільки студенти володіють знан-
нями, навичками, уміннями для вирішення питань, що пов’язані  
із соціальною, психологічною та педагогічною роботою із засудже-
ними в установах виконання покарань?».

Перспективи розвитку соціальної роботи в пенітенціарній сфері 
в Україні дуже великі, оскільки вона поєднує в собі знання з різних 
галузей наук і має міждисциплінарний характер, проте, водночас, 
вирізняється власною специфікою: 

– здійснюється у середовищі з високим ступенем закритості  
та ізольованості; 

– її об’єктом є особи з високим рівнем (індексом) соціального  
неблагополуччя та підвищеною стресогеністю; 
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– спрямована на ресоціалізацію засуджених, повинна не припи-
нятися із закінченням виконання покарання і продовжуватися з ме-
тою соціалізації осіб, які звільнилися з пенітенціарних закладів; 

– невід’ємно пов’язана з виконанням кримінального покарання; 
– соціальний працівник постійно знаходиться у «кримінально- 

забрудненому» середовищі під впливом «стандартів» кримінальної 
субкультури; 

– вся її діяльність регламентована законодавством і норматив-
но-правовими актами України.правовими актами України.

Основні завдання соціальної роботи в установах виконання по-
карань України ― це: допомога в соціальному розвитку засудженого 
(включаючи підвищення його соціальної культури, розвиток пози-
тивних соціальних потреб і ціннісних орієнтацій, підвищення рівня 
самоконтролю і правослухняної поведінки); допомога засудженим 
у зміні кола спілкування та пошуку соціального середовища, що  
позитивно впливало б на них; допомога у вирішенні конфліктних  
ситуацій (у разі потреби ― залучення їх до процесу медіації); допо-
мога у побудові такого типу відносин, що, з одного боку, відповідали 
б цілям виконання кримінального покарання, а з іншого ― мінімізу-
вали б страждання та витрати для засудженого; допомога засудже-
ному зрозуміти негативні наслідки власної поведінки, що призве-
ла його до вчинення злочину та потрапляння у виправну колонію,  
через вплив на його свідомість; організація та забезпечення соці-
ального захисту тих категорій засуджених, які її потребують; зміна  
та розвиток соціального статусу засудженого; розвиток і зміцнен-
ня позитивних соціальних зв’язків між засудженими та зовнішнім 
світом; сприяння в забезпеченні прийнятних соціально-побутових 
умов для відбування покарання; сприяння засудженим в отриманні 
допомоги фахівців (зокрема в сфері соціальної допомоги, соціаль-
ного забезпечення та соціального захисту); сприяння соціально- 
правової захищеності працівників установ виконання покарань.

Проведення соціально-педагогічної та психологічної роботи із 
засудженими:

– сприяє їх соціальному захисту, процесу ресоціалізації, віднов-
ленню чи створенню соціально-корисних зв’язків, вирішенню матері-
ально-побутових проблем після звільнення з місць позбавлення волі;

– допомагає засудженим прийняти моральні норми та етичні 
правила, що встановлені в суспільстві, сформувати потребу в їх до-
триманні, вести повсякденний правослухняний спосіб життя.
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Проте специфіка діяльності щодо виконання покарань у пені-
тенціарних закладах, негативні соціально-психологічні особливості 
осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі потребу-
ють від майбутніх соціальних працівників професійної та психоло-
гічної мотиваційної готовності до роботи із засудженими, володін-
ня певними знаннями, вміннями та навичками, а також наявності  
особистісних якостей та характеристик, відповідних спеціальних  
компетентностей.

Категорія «готовність» розглядається по-різному, залежно від 
специфіки структури професійної діяльності. Більшість авторів роз-
кривають це поняття через: сукупність мотиваційних, пізнавальних, 
емоційних та вольових якостей особистості; загальний психологіч-
ний стан, що забезпечує актуалізацію можливостей; спрямованість 
особистості на виконання певних дій. 

На нашу думку, професійна готовність до роботи у пенітенціар-
них закладах із засудженими полягає в усвідомленні високої особи-
стісної ролі, соціальної відповідальності, прагненні активно вико-
нувати професійні завдання, установці на реалізацію специфічних 
знань, вмінь і навичок.

Зміст структури професійної готовності має такі компоненти:
– мотиваційний ― наявність потреби допомагати засудженим, 

успішно виконувати професійні завдання відповідно до законодав-
ства і нормативно-правових актів України, проявляти щирий інте-
рес до об’єкту діяльності;

– орієнтаційний ― включає знання й уявлення про професійні 
особливості та умови діяльності;

– операційний ― передбачає володіння специфічними способа-
ми та прийомами професійної діяльності, вміннями та навичками, 
загальними та спеціальними компетентностями, що передбачені 
для діяльності в пенітенціарних закладах;

– вольовий ― характеризує внутрішню потребу в управлінні  
діями, вміння морально протистояти впливу негативних наслідків  
кримінального середовища та пануючий у ньому субкультурі; 

– оціночний ― передбачає адекватну самооцінку власної про-
фесійної підготовленості та належне виконання своїх службових 
обов’язків.

Аналіз діяльності в установах виконання покарань доводить,  
що фахівець із соціальної роботи буде успішно виконувати свою 
діяльність, якщо: позитивно ставитиметься до професійної діяль-
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ності; адекватно сприйматиме професію; матиме позитивні риси 
характеру, здібності, мотивацію, необхідні загальні та спеціальні 
компетентності; використовуватиме в роботі системний, особис- 
тісно-діяльнісний та індивідуально-творчий підходи; постійно  
працюватиме над підвищенням психолого-педагогічної майстер- 
ності, рівня професійної кваліфікації.

Оскільки однією зі складових готовності є загальні та спеціальні 
компетентності, то професійна підготовка в закладах вищої освіти 
повинна бути спрямована на їх формування та розвиток. Причому 
слід враховувати, що на кожному етапі навчання соціального пра-
цівника домінує певний вид професійної діяльності, який доціль-
но активізувати. Так, мотиваційно-ціннісна готовність, основним 
елементом якої є спрямованість особистості, що зумовлює розви-
ток компетентностей, формується в результаті цілеспрямованого  
навчання. Успіх навчання при цьому залежить від мотиваційної  
сфери студента.

Отже, діяльність соціального працівника в пенітенціарних за-
кладах ґрунтується на загальних засадах соціальної роботи, однак 
має специфічні особливості, що потребують не тільки формування 
у студентів спеціальних компетентностей, а й моральної готовно-
сті до роботи в специфічних умовах і з особливою категорією осіб  
із високим рівнем соціального неблагополуччя.
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СУЧАСНИЙ  ДОСВІД  ЗАПРОВАДЖЕННЯ   
ІНШОМОВНОГО  АСПЕКТУ  ЯК  ПЕРЕДУМОВИ  

ПРОФЕСІЙНОГО  САМОЗДІЙСНЕННЯ   
ПСИХОЛОГІВ  СИСТЕМИ  МВС  УКРАЇНИ

В умовах глобалізації, інтеграції й ускладнення соціальної діяль-
ності, значної кількості інформації, швидкого і постійного оновлен-
ня технологій психологи в правоохоронній системі можуть успішно 
здійснювати функціональні обов’язки тільки в тому разі, якщо вони 
матимуть певні життєві ціннісні орієнтації, якості та здібності, що 
забезпечать стійкість їх розвитку, соціальну мобільність, творчу 
особистісну позицію та гнучку адаптацію до усіх трансформацій.  
Це зумовлює необхідність заміни традиційної, «знаннєвої» парадиг-
ми вищої освіти на нову, що більшою мірою відповідає актуальним 
і перспективним потребам як суспільства, так і майбутніх фахівців 
досліджуваної категорії.

Беззаперечними є переваги компетентнісного підходу на цари-
ні освітньої діяльності, що полягають в наступному: його концеп-
ція номінується у площині застосування знань та моделює процес 
пізнання, а отже є проектно-дослідницькою діяльністю теоретич-
ного і прикладного змісту; він уможливлює практичне особистісно- 
діяльнісне навчання; розглядається як засіб реалізації транс- та 
міжпредметної інтеграції. Таким чином, цей підхід є корелятом  
традиційних підходів у сучасній освіті. Науково обґрунтоване  
вирішення означених проблем детермінує переосмислення ці-
лей професійної підготовки психологів у правоохоронній системі,  
їх реалізацію шляхом застосування компетентнісного підходу  
в якості засобу змістової її модернізації, оптимізації та інтенсифі-
кації. Тож, у контексті визначених пріоритетів необхідно дотри-
муватися поетапної реалізації професійної підготовки на компе-
тентнісно-орієнтованих засадах мегасистеми цілісного освітнього 
простору, де компетентнісний підхід розглядається як домінуючий 
вектор оновлення змісту вищої освіти в умовах багаторівневої  
підготовки кадрів [3, с. 7]. 
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Психолог у правоохоронній системі має бути одночасно й но-
сієм варіативності теоретичних і практичних знань та умінь. Запо-
рукою загального й професійного зростання молодого спеціаліста 
є виважене залучення його до різних сфер самовиховання засобом 
формування належного рівня компонентів професійної підготовки  
з включенням іншомовного аспекту. В Україні актуальність цього 
питання викликана необхідністю модернізації зазначеної галузі 
(що, зокрема, передбачає врахування специфіки навчання в кон-
тексті інтернаціоналізації вищої освіти та особливостей адаптації  
в умовах лінгвокультурного середовища).

Тенденції розвитку світового суспільства зумовлюють істотне 
посилення уваги до проблеми інноваційного (перетворювального) 
потенціалу особистості. Сучасна психолого-педагогічна наука роз-
глядає професійну сферу самоздійснення фахівця як інтеграцію за-
гальних сфер самозростання людини (інтелектуальної, моральної, 
духовно-культурної) у контексті трансформації професійної підго-
товки в умовах інтенсифікації та інтернаціоналізації вищої освіти, 
що забезпечується першочерговою вимогою включення до про-
фесійної підготовки іншомовного аспекту. Професійна підготовка, 
зорієнтована на самовдосконалення, спричинить поєднання взає-
мопов’язаних і взаємозалежних процесів: самовиховання як ціле-
спрямованої активної діяльності (що зорієнтована на формування 
і вдосконалення позитивних і усунення негативних якостей) і само-
освіти як цілеспрямованого процесу щодо розширення і поглиблен-
ня знань, удосконалення та набуття відповідних навичок та умінь. 
Саме такий концептуально-методологічний підхід до здійснення 
психолого-педагогічної професійної підготовки уможливить мак-
симальне наближення до гармонійного розвитку особистості, що  
є запорукою самовдосконалення й обов’язковою передумовою про-
фесійного самоздійснення на конкурентоспроможному рівні щодо 
вимог сьогодення. Вирішення означеної проблеми значною мірою 
зумовлене наявністю у майбутніх психологів внутрішньої мотива-
ції до постійного самовдосконалення особистісних якостей і компе-
тенцій (зокрема іншомовної), з урахуванням свідомого цілепокла-
дання й самопроектування через свідому постановку та виконання  
професійних завдань вищого рівня складності.

Іноземна мова у системі професійної освіти (зокрема у навчаль-
них закладах системи МВС) вже давно вийшла за межі загально- 
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освітньої дисципліни. Сьогодні вона розглядається як одна зі скла-
дових професійної підготовки поряд зі спеціальними предметами.  
У сучасних умовах знання іноземної мови є засобом успішної про-
фесійної та наукової діяльності, а рівень володіння нею виступає 
одним із показників становлення професійної культури особистості. 
Новітня концепція викладання іноземних мов вимагає нової орієн-
тації цілей, принципів, змісту, методик, оцінювання набутих знань 
відповідно до визначених в освітньо-кваліфікаційній характеристи-
ці фахівця типових завдань та вмінь їх застосування у практичній 
діяльності. Доцільною і методично виправданою є професійна, ко-
мунікативно-спрямована підготовка з іноземної мови, кінцева мета 
якої відповідає окресленим уявленням курсантів про їх майбутню 
професійну діяльність (предметність діяльності), стимулює відпо-
відними заходами потребу у вивченні іноземної мови (вмотивова-
ність діяльності), призводить у співзвуччя навчальну діяльність 
щодо вивчення іноземної мови з особистою метою (цілеспрямова-
ність діяльності), а також сприяє актуальному усвідомленню не-
обхідності вивчення іноземної мови як запоруки стати освіченою, 
культурною, професійною, конкурентоспроможною та успішною 
людиною (усвідомленість діяльності) [1, c. 108].

Без вивчення міжнародного досвіду неможливо розвивати 
ефективну професійно орієнтовану вітчизняну систему підготов-
ки психологів (зокрема щодо засвоєння іноземної мови), яка бу- 
ла б адаптована до європейських норм і кращих світових освітніх 
стандартів. Отже, підтверджуються наявні суперечності між нови-
ми суспільними вимогами до компетентності фахівців-психологів 
у контексті європейської інтеграції та традиційним підходом до  
організації професійно орієнтованої підготовки психологів інозем-
ною мовою. Відтак, підготовка психологів потребує суттєвої нау-
ково обґрунтованої модернізації, зокрема запровадження окремих 
спецкурсів, тренінгів, майстер-класів іноземною мовою, що умож-
ливить вирішення актуальних завдань стосовно інтеграції до євро-
пейського простору загалом, та відповідності чинної системи під-
готовки кадрів досліджуваної категорії спеціалістів щодо кращих 
світових зразків та провідних тенденцій зокрема [1, с. 2]. Реаліза-
ція іншомовної складової має допомогти створити для особистості  
фахівця-психолога в правоохоронній системі стійкі смисложиттєві 
орієнтири у мінливому світі, визначити особистісний сенс профе- 
сійної самореалізації саме у формі професійного самоздійснення.
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Керуючись означеними тенденціями, стверджуємо, що «профе-
сійна компетентність», «конкурентоспроможність» та «професійна 
мобільність» є взаємозалежними та взаємозумовленими поняття-
ми, що дало підстави для розгляду їх в єдиній тріаді в якості інте-
гративного показника рівня успішності професійної іншомовної 
підготовки. Вища освіта в Україні має забезпечувати підготовку  
фахівців, які могли б конкурувати з випускниками престижних  
закордонних закладів освіти. Практика ринкових відносин у нашій 
країні свідчить, що нині конкурентоспроможний фахівець має во-
лодіти мінімум однією, а то й кількома іноземними мовами, адже  
іноземна мова ― це друга робоча мова. 

Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює розвиток віт- 
чизняної вищої школи. Вагомий внесок у позитивні зрушення ро-
бить загальна тенденція професійної підготовки фахівців із належ-
ним рівнем розвитку управлінських вмінь та навичок і відповідною 
іншомовною комунікативною компетенцією, що уможливить їх 
конкурентоздатність на світовому рівні. Отже, не максимум знань, 
а їхня інтеграція, мобільність і вміння застосовувати при розв’язан-
ні практичних завдань роблять студента здатним до професійної 
діяльності. Водночас, перспектива іншомовної освіти вбачається  
в побудові цілісного педагогічного процесу, що акумулює значущі 
ідеї професійної освіти стосовно підготовки кваліфікованих і конку-
рентоспроможних фахівців, що є одним із провідних завдань сучас-
ної системи професійної освіти сьогодення. 
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Очолюючи тривалий час лідерство в питаннях розробки теорії  
й практики підготовки кадрів, наукова школа академіка В. М. Синьо-
ва започаткувала широкий пласт наукових досліджень у сфері осо-
бистості сучасного фахівця правоохоронної системи. Чільне місце 
в цьому процесі належить вивченню психолого-педагогічних засад 
самовиховання майбутнього офіцера. 

Колектив колишнього Інституту внутрішніх справ в середині 
90-х років ХХ ст. на чолі з Г. О. Радовим і В. М. Синьовим всіляко праг-
нули реалізувати нові підходи до підготовки юристів та психологів. 
Чільне місце в цьому процесі належить вивченню психолого-педаго-
гічних дисциплін та організації позааудиторної роботи на профіль-
но-зорієнтованих засадах. Педагоги Інституту були зорієнтовані  
на пізнання самовиховання як на найважливішу, кінцеву умову  
реалізації навчально-виховного процесу, оскільки саме воно є ре-
зультатом виховних зусиль усього колективу. Розглядаючи роботу  
із залучення до навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) правоохо-
ронних органів молоді, яка свідомо налаштована на службу, Віктор 
Миколайович рекомендував колективу Інституту створити про-
фільні класи. Один із таких колективів був створений у середній 
школі № 305 м. Києва. До роботи в ньому були залучені провідні 
педагоги Інституту. Поряд з основами правових знань вивчалися 
психолого-педагогічні дисципліни: загальна і юридична психологія; 
педагогіка, людинознавсто та ін.

Оскільки сучасний управлінець має уособлювати найбільш 
значущі загальнолюдські та професійні риси, то питання якомога  
раннього всебічного залучення його до процесу самовдосконалення 
набуває суспільної значущості.

Педагогічна думка визначає самовиховання як систематичну та 
свідому діяльність людини, спрямовану на вироблення та удоскона-
лення своїх позитивних якостей і переборення негативних [1]. 
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Самовиховання має охоплювати різні сфери психічного і фізич-
ного розвитку людини. Дійсно, якщо врахувати центральну, інте-
гровану мету виховання ― забезпечення всебічного гармонійного 
розвитку особистості, зрозуміло, що і самовиховання повинно здій- 
снюватися у всіх складових компонентах такого розвитку. 

Найбільш суттєвими сферами самовиховання є такі:
а) інтелектуальна ― визначає завдання, які особа ставить пе-

ред собою на терені самоосвіти, інтелектуального саморозвитку, 
самостійного оволодіння прийомами і процесами мислення (порів-
няння, узагальнення, доведення, встановлення причинно-наслідко-
вих зв’язків тощо), мнемічної діяльності (як краще запам’ятовувати 
інформацію, розвивати пам’ять), розвитку мовлення (оволодіння  
ораторським мистецтвом ― риторикою), організації уваги та ін.  
Ця сфера охоплює навчання, самовдосконалення та самопізнання;

б) духовно-культурна ― зумовлює прагнення особи щодо само-
стійного збагачення досягненнями різних галузей людської куль-
тури, зокрема літератури і мистецтва. Зрозуміло, що ця сфера без-
посередньо пов’язана з естетичним розвитком людини, її роботою  
над собою щодо розвинення естетичних смаків, умінь та навичок  
естетичної діяльності;

в) моральна ― зумовлює вироблення для себе моральних орієн- 
тирів, морального ідеалу, самопізнання особливостей своєї пове-
дінки у стосунках із людьми, у ставленні до моральних цінностей,  
до праці, природи, Батьківщини тощо. Порівнюючи себе (реального) 
з ідеальною ієрархією моральних цінностей, людина має поставити 
перед собою завдання як сходинки на шляху до морального ідеалу. 
Безумовно, моральна сфера самовиховання передбачає і роботу над 
розвитком власних вольових рис, щоб людина стала спроможною 
самостійно довільно регулювати свою поведінку, не піддаючись  
егоїстичним, ситуативним підсвідомим бажанням, вабленням, які 
суперечать реалізації зразків моральної поведінки;

г) фізично-валеологічна ― охоплює роботу людини у напрямі  
фізичного самовдосконалення, зміцнення здоров’я, оволодіння 
спортивною майстерністю, відмови від шкідливих звичок, дотри-
мання санітарно-гігієнічних вимог. На нашу думку, ця сфера най-
придатніша для раннього залучення особистості до самовиховання 
тому, що її позитивні результати наочні.

Підкреслимо, що всі названі сфери самовиховання взаємопов’я-
зані, в основі кожної з них і всієї діяльності із самовдосконалення  
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є самовиховання волі, що й забезпечує «перемогу над собою». Особ- 
ливо варто виділити таку інтегровану і важливу для молоді та  
в подальшому житті фахівця галузь або сферу, як професійне само- 
виховання. 

Наприклад, щоб досягти професійної майстерності та соціаль-
но значущого успіху майбутньому спеціалісту управлінської сфери 
принципово важливим є професійне самовиховання, яке орієнтова-
не на модельні характеристики фахівця цієї галузі. А вони передба-
чають риси особистості-професіонала, що стосуються і інтелекту-
ально-освітньої сфери, і духовно-культурної, і морально-вольової,  
і фізично-валеологічної. Отже, чим повніше майбутній фахівець 
розкриється у кожній із вищезазначених сфер самовиховання, тим  
повнішим буде його професіоналізм.

На переконання В. М. Синьова, для розуміння сутності самовихо-
вання необхідно сформувати власне бачення його підґрунтя ― само-
свідомість, тобто свідомість, що всіма своїми атрибутами (питання, 
пізнання, переживання, ставлення) спрямована на саму себе. Інак-
ше цю особливість особистості називають «Я-концепцією», вона  
й утворює ядро людської особистості. Це відносно стійка, більшою 
або меншою мірою усвідомлена система уявлень людини про саму 
себе, яка сприймається як неповторна, на основі якої людина будує 
свою взаємодію з іншими і проявляє ставлення до себе. «Я-концеп-
ція» ― цілісний, хоча й не позбавлений внутрішніх суперечностей 
образ, тобто суб’єктивна картина власного «Я», що виступає як  
установка стосовно самого себе.

«Я-концепція» містить такі основні компоненти: 
– когнітивний (пізнавальний) ― уявлення про свої здібності,  

розумові та інші психічні властивості, зовнішність, соціальну зна- 
чущість тощо; 

– емоційний ― самоповага, самозневаження, самолюбство тощо; 
– оціночно-вольовий ― намагання завоювати повагу, підвищити 

самооцінку, стати кращим.
Ці питання реалізувалися нами під час вивчення цілої низки 

зазначених навчальних дисциплін. Викладачі орієнтували учнів на 
пізнання основ теорії самовиховання стосовно себе й опанування  
методикою надання педагогічної допомоги іншій людині. Щодо  
виховання курсантів, то слід зазначити, що крім теоретичного 
опанування основами знань зі сфери самовиховання особистості,  
колектив педагогів спільно з офіцерами факультетів налагодив 
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чітку систему позааудиторної роботи, яка була спрямована на опа-
нування елементів практичних знань зі сфери своєї діяльності.  
Навчальна практика та стажування майбутніх офіцерів теж була  
зоорієнтована на формування професіоналізму. Чітко була визна-
чена послідовність завдань на всіх етапах ― від вступної (пропе- 
девтичної) на першому курсі до стажування на випускному [2].

Розглядаючи фахівця гуманітарної сфери не як засіб виконання 
певних службових завдань, а як активного, творчого суб’єкта діяль-
ності, наше суспільство робить єдино правильний, цивілізований 
крок ― фокусує увагу на людському факторі як провідному.

Отже, професійне самовиховання становить інтеграцію всіх 
сфер цього процесу (інтелектуальної, духовно-культурної, мораль-
ної та фізично-валеологічної), і тому педагогічні колективи закла-
дів освіти всіх типів повинні проводити систематичну роботу зі 
стимулювання самовдосконалення в кожній із цих сфер, що буде 
запорукою запобігання процесу професійної та загальнолюдської 
деформації [3].
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ПРОБЛЕМА  ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ  СИСТЕМИ  МВС   

У  КОНТЕКСТІ  ДІЯЛЬНІСНОГО  ПІДХОДУ

Продуктивним напрямом досліджень проблеми юридико-пси-
хологічного забезпечення та супроводження професійної діяльності 
працівників системи МВС є її розв’язання у контексті діяльнісного 
підходу. Саме діяльнісний підхід уможливлює розглядати супрово-
дження діяльності у зазначеній сфері і як систему, і як технологію. 
Методологічний підхід у психології у широкому розумінні визнача-
ється як теоретична позиція щодо розуміння суті психічного, його 
походження, форми існування та прояву, його призначення, форму-
вання (розвитку, корекції) тощо. Його використання розглядається 
як засіб удосконалення побудови та збагачення теорії науки, а також 
підвищення ефективності її застосування в практиці з метою досяг-
нення позитивних зрушень у розвитку та житті людини. Не менше 
значення його розуміння та використання має й для підвищення 
ефективності діяльності фахівців у системі МВС.

Суть діяльнісного підходу визначається щонайперше у контек-
сті культурно-історичної концепції, представленої поглядами на 
суть діяльності, активності Л. С. Виготським, С. Л. Рубінштейном, 
О. М. Леонтьєвим та ін. Виокремимо основні позиції діяльнісного 
підходу.

І. Розглядаючи суть психічного явища, важливо підходити до 
нього як до діяльності ― говоримо про психічну діяльність. В основу 
розкриття суті позиції покладено міркування О. М. Леонтьєва. Так, 
ним відмічається, що психічна, внутрішня, діяльність має структу-
ру зовнішньої, предметної діяльності: якою є загальна структура  
діяльності, яка забезпечує життя організму, його взаємодію з навко-
лишнім світом, такою є й загальна структура психічного відображен-
ня. А виявлення спільності між будовою зовнішньої (практичної)  
та внутрішньої (психічної) діяльності надає можливість зрозуміти 
постійно існуючий між ними обмін ланками. Так, ті чи інші розумові 
дії можуть входити до структури практичної діяльності й, навпаки, 
зовнішні (практичні) рухові операції можуть обслуговувати вико-
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нання розумових дій у структурі суто психічної діяльності. Зовніш-
ня діяльність, як відмічає О. М. Леонтьєв, обов’язково реалізується 
за участю психофізіологічних функцій, які є її (діяльності) основою 
і певною мірою впливають на її плин. Зазначена теоретична пози-
ція дозволяє, таким чином, жорстко не протиставляти зовнішню та 
внутрішню діяльність. Тобто, уможливлюється розгляд зовнішніх 
(практичних) і внутрішніх (психологічних) дій у зв’язку, рядополож-
но, близькими за змістом.  

Реалізація виокремленої позиції в дослідженнях і на практиці 
передбачає врахування й опору на структуру діяльності. В психо-
логії найпоширенішими, що відбивають її процесуальний характер, 
можемо виділити такі, як: 

1) структура діяльності відповідно до необхідних умов здійснен-
ня: суб’єкт, потреба та мотив, предмет, власне зовнішні та внутріш-
ні умови, знаряддя, процес, результат. Діяльність завжди здійснює 
людина-суб’єкт, яка діє з конкретним предметом у певних умовах 
завдяки знаряддям (засобам), що використовуються в процесі одер-
жання певного результату, відповідного до потреби, опредмеченої  
у меті. Відсутність будь-якої із зазначених умов є причиною немож-
ливості відбутися діяльності;

2) структура діяльності відповідно до сторін (компонентів) 
задачі: змістової, операційно-організаційної та мотиваційної. Мо-
тиваційна сторона пов’язана з наявністю у суб’єкта позитивного  
ставлення до розв’язання задачі; змістова ― з наявністю знань,  
необхідних для виконання діяльності; організаційно-операційна ―  
з володінням навичками та вміннями, необхідними для виконан-
ня діяльності (що, насамперед, передбачає наявність у суб’єкта за-
гально-навчальних та загально-трудових умінь інтелектуального 
характеру ― умінь аналізувати умови задачі, планувати та органі-
зовувати процес її розв’язання, оцінювати (та коригувати) процес  
і результат діяльності). Операційна сторона стосується виконання 
дій, що мають конкретний, специфічний для змісту діяльності ха-
рактер; 

3) «процесуальна» структура діяльності. Діяльність здійсню-
ється з використанням дій та рухів. Дії ― це окремі акти діяльно-
сті, спрямовані на певні цілі. Способи виконання дій у конкретних  
умовах досягнення мети ― це операції. Операція є складовою части-
ною дії та конкретним способом її виконання. Операції у вигляді 
навичок і вмінь можуть входити до інших дій. Певна послідовність 
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операцій визначає спосіб виконання як діяльності в цілому, так  
і кожного її етапу зокрема (наприклад, спосіб аналізу завдання, 
спосіб власне виконання завдання тощо). Елементами дій є рухи ―  
виконавчі, гностичні, пристосування; 

4) структура діяльності відповідно до аспектів і рівнів регулю-
ючої функції психічного у підготовці, організації та виконанні діяль-
ності, під час якої перетворюється її предмет. У цій структурі роз-
глядаються власне складові психічної діяльності, які забезпечують 
процес виконання зовнішньої (практичної) діяльності; цією струк-
турою реалізується власне призначення психічного ― регуляція  
активності, життєдіяльності людини. До таких складових діяль-
ності відносяться мотив, мета, планування діяльності, переробка  
інформації, оперативний образ, прийняття рішення, дії, перевірка 
та корекція результатів. Провідним регулятором діяльності, що ви-
значає будову та динаміку всіх її складових, є вектор «мотив – мета». 
Мета розглядається як ідеальне уявлення майбутнього результа-
ту, передумова діяльності як системи дій, що змінюють одна одну. 
Зв’язок підпорядкованих єдиній меті дій забезпечується планом 
діяльності, який організує її в часі та просторі. На відміну від мети, 
що відображає майбутній продукт діяльності, у плані представле-
но стратегію та тактику її досягнення з урахуванням об’єктивних 
та суб’єктивних умов. Створення продукту діяльності вимагає від 
суб’єкта здатності сприймати та використовувати (переробляти) 
інформацію про поточний стан предмета. На основі цієї інформа-
ції створюється оперативний образ, завдяки якому забезпечується 
організація рухів у дію та її адекватність меті, предмету, засобам та 
умовам діяльності. Розходження між оперативним образом та об-
разом-метою, виникнення ситуації, коли існує декілька можливих 
рішень або невизначеність, вимагає прийняття рішення та вибору 
того варіанту дії, який забезпечив би досягнення необхідного ре-
зультату. Сигнали зворотного зв’язку про результати дії, діяльності, 
їх зіставлення з образом-метою є підставою для корекції результа-
тів, завершення певної діяльності та переходу до нової.

ІІ. До психічного потрібно підходити як до того, що породжуєть-
ся в діяльності з метою регуляції цієї діяльності. На психологічно-
му рівні діяльність ― це одиниця життя, опосередкована психічним, 
реальна функція якого полягає у тому, що вона орієнтує суб’єкта  
у предметному світі. Діяльність, з одного боку, ― це процес, у якому 
породжується психічне відображення, тобто відбувається перехід 
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зовнішньо-відображуваного у внутрішньо-психічне відображення, 
а з іншого ― процес, який сам управляється психічними процесами 
(О. М. Леонтьєв). Йдеться як про механізми виникнення психічного, 
так і про призначення психічного. Психічне виникає там, де є у цьо-
му необхідність ― конкретна діяльність потребує наявності у люди-
ни певних психічних функцій; відсутність необхідності тієї чи іншої 
складової психіки, її особливостей не спричиняло б її породження 
та закріплення. Своєю чергою, породження психічного ― не само-
ціль; його виникнення покликане виконувати функцію забезпечу-
вати виконання діяльності, сприяти успішності активності людини 
у всіх сферах її життєдіяльності, регулюючи протікання всіх форм 
її активності. Примітною у зв’язку з цим є структура діяльності,  
у якій її складові розкривають різні аспекти та рівні регулюючої 
функції психічного у підготовці, організації та виконанні діяльності, 
під час якої перетворюється її предмет (Б. Ф. Ломов). Отже, виходячи 
з наведеної позиції, виконання певним чином організованої діяль-
ності породжує зміни психічного явища, яке, своєю чергою, сприяє 
регуляції тієї самої діяльності. 

ІІІ. До психічного потрібно підходити як до того, що проявляєть-
ся в діяльності. С. Л. Рубінштейн відмічав, що психічне, особистість 
проявляється у праці, учінні, грі. На його думку, шлях від аналітич-
ного вивчення психічних процесів до вивчення психічних властиво- 
стей особистості проходить через вивчення психологічної складо-
вої діяльності й навпаки: вивчення психологічної складової діяль-
ності є вивченням психології особистості в процесі її діяльності. 
Таким чином, суть зазначеної позиції полягає в тому, що вивчення 
психічного можливе на основі аналізу виконання діяльності, оскіль-
ки саме в діяльності психіка «матеріалізується», екстеріоризується.  
На врахуванні цього у психології побудовані такі методи досліджен-
ня, як метод аналізу процесу й результатів діяльності та більш част-
ковий ― метод розв’язання задач. 

ІV. До психічного потрібно підходити як до того, що формується  
і перебудовується (розвивається, коригується) в діяльності. Діяль-
ність (предметна) включає два процеси: активне перетворення  
світу суб’єктом та зміни самого суб’єкта за рахунок «всмоктування»  
більшої частини предметного світу (Т. В. Корнілова). О. М. Леонтьєв 
стверджує: для того, щоб зрозуміти зміни психічного відображення  
у людини й те, у чому полягають умови й необхідність цих змін, слід 
виходити з аналізу тих змін, які відбуваються в структурі діяльно-
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сті. На його думку, в онтогенетичному плані психіка формується  
у процесі інтеріоризації зовнішньої діяльності у внутрішню, пси-
хічну: щоб навчити розумовим діям, потрібно йти «ззовні» (від зов-
нішніх, практичних, матеріальних дій) «усередину» (до дій внутріш-
ніх, теоретичних, ідеальних). Однак найефективніше цей процес 
відбувається за умови спеціальної побудови зовнішньої діяльності 
(Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Г. М. Дульнєв та ін.). 
Доцільне формування потрібних складових розвитку особистості  
(в тому числі й особистісних якостей) уможливлюється на основі 
спеціальної організації та засвоєння діяльності із заданими вимо-
гами до прояву психіки. Саме це положення є вихідним для забез-
печення формуючих впливів у психології та педагогіці. Доцільно 
навести думку С. Л. Рубінштейна про те, що психічні властивості ―  
це не первісна даність. Вони формуються й розвиваються в ді-
яльності: подібно до того, як організм не розвивається спочатку,  
а потім функціонує, а розвивається, функціонуючи, так і особистість 
не формується спочатку, а потім починає діяти ― вона формується,  
діючи, в процесі своєї діяльності. Суб’єкт у своїх діяннях, в актах  
своєї творчої самодіяльності, відмічає С. Л. Рубінштейн, не лише 
виявляється і проявляється, а й в них створюється і визначається. 
Отже, тим, що він робить, можна визначити те, що він є.
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Чорний Віталій Сергійович,
начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ 
(сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
доктор філософських наук, професор

БОЙОВИЙ  ДУХ  У  РАКУРСІ  ДОСВІДУ   
ОПЕРАЦІЇ  ОБ’ЄДНАНИХ  СИЛ

Глобальні зміни політичної та соціокультурної реальності ос-
танніх років істотно впливають не лише на розвиток економічних, 
правових, світоглядних відносин, а й на політичну ситуацію у світі, 
суспільствах, державах. Серед багатьох проблем, породжених дина-
мізмом політичного життя, особливе місце посідає російська експан-
сіоністська політика, яка кардинально змінила військово-політичну 
обстановку у світі, вперше після Другої світової війни поставила  
під сумнів усталеність кордонів між державами, здійснивши анексію 
Криму та окупацію східних теренів України.

Події на Сході нашої держави переконливо засвідчили, що боє- 
здатність військ (сил) значною мірою залежить від людського  
чинника. Це ще раз підтвердило думку К. Клаузевіца, про те, що  
у кожній війні моральні сили «наскрізь пронизують усю військову 
стихію» [1, с. 707–714], здійснюючи вплив на перебіг збройної бо-
ротьби. Видатний український мислитель Г. Сковорода вважав, що 
сила духу є гарантом боєздатності армії, оскільки не «однострої та 
зброя воїна, а безстрашність, мужність, хоробрість його, …дух воїна»,  
свідчать про могутність армії. Своєю чергою М. Колодзінський, тво-
рець першої Української воєнної доктрини, зазначав, що «без вели-
кого духу не буде йти перемога за нашими прапорами» [2, с. 31].

Відтак, сила духу, або моральні сили, поряд з озброєнням та вій-
ськовою технікою, є надзвичайно важливою складовою боєздатно-
сті армії, її спроможності виконувати завдання за призначенням.

Досвід бойових дій під час проведення операції Об’єднаних  
сил висвітлив низку позитивних аспектів у діяльності існуючих 
структур морально-психологічного забезпечення в Збройних Си-
лах України, про що свідчить масовий героїзм українських воїнів.  
Водночас під час виконання бойових завдань виявлено низку  
проблемних питань щодо морально-психологічного забезпечення, 
які потребують негайного розв’язання. Крім того, євроатлантичні  
інтенції нашої держави вимагають приведення військового меха-
нізму України до стандартів НАТО. Зазначене стосуються як форми,   
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так і змісту морально-психологічного забезпечення. Тобто зміни 
повинні торкнутися не тільки його структури, завдань та функцій, 
а й самої назви. Пропонуються, наприклад, такі варіанти: «соціаль-
но-психологічне забезпечення», «соціальне та психологічне забезпе-
чення», «органи по роботі з персоналом».

Актуальність вищезазначених змін полягає ще й у тому, що  
в триваючій російсько-українській війні Збройні Сили України про-
довжують нести бойові втрати особового складу. Стає зрозумілим, 
що головною метою російського агресора є руйнація бойового духу 
наших Збройних Сил, підрив їх морально-психологічного стану.  
На сьогодні, коли від Збройних Сил України значною мірою зале-
жить збереження суверенітету нашої держави, омріяного сотнями 
борців за незалежність, існує необхідність формування вірного та 
відданого народові військовика, для якого характерні патріотизм, 
досконалий професіоналізм, непохитність духу, дисциплінованість, 
вірність кращим бойовим традиціям, психологічна стійкість. Важли-
во акцентувати увагу на необхідності підтримання та відновлення 
належного рівня морально-психологічного стану особового скла-
ду у зв’язку з постійним зростанням психологічного, морального  
та фізичного навантаження за умов ведення бойових дій.

Тому, на сьогодні, керівництво Міністерства оборони України, 
командування Генерального штабу Збройних Сил України покла-
дають великі надії на діяльність структур, які відіграють важливе 
значення у підтриманні належного морально-психологічного стану 
Збройних Сил України та покликані формувати і плекати високий 
бойовий дух та готовність кожного військовика на самопожертву  
заради збереження держави.

Таким чином, завдання формування бойового духу військ (сил) 
залишатиметься актуальним, доки існуватиме збройна боротьба. 
Процеси ж, що відбуваються у житті суспільств часів «постсучас-
ності», надають цьому завданню додаткової проблемності, оскільки 
супроводжуються розривом між метою та засобами її досягнення. 
Різнопланові наукові дослідження бойового духу, як морального, 
політичного, психологічного, культурного, антропологічного тощо 
феномена, покликані прояснити нові обставини, чинники, обме-
ження ― правила гри, що кристалізуються у військовій практиці 
значно трансформованих акторів політичних відносин. Як бачимо,  
у сучасній науці поняття «бойовий дух» набуває вираженого міждис-
циплінарного характеру, і розробка адекватних розвиткові суспіль-



159

збірник тез Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 26.09.2019)

ства методів його забезпечення має інтегрувати до свого змісту весь 
комплекс наукових розвідок [3, с. 15–19].

Метою подальших досліджень є окреслення провідних підходів 
до аналізу бойового духу, що відкривають його різнопланові виміри 
та детермінанти.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ   
ДІЯЛЬНОСТІ  ВІЙСЬКОВОГО  ДУХОВЕНСТВА   

У  ЗБРОЙНИХ  СИЛАХ  УКРАЇНИ  НА  СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ

Суттєве погіршення соціальних умов, яке пов’язано з війною, 
завжди впливає на підвищення релігійної мотивації населення. 
Це сприяло тому, що військові священики активно долучилися до 
підтримання високої боєздатності, патріотичного духу та мораль-
но-психологічного стану українських військовослужбовців. Однак 
недосконалість нормативно-правової бази інституту капеланства  
в Україні певною мірою обмежує цю діяльність, потребує невідклад-
ного вирішення різноманітних питань, у тому числі й професійного 
відбору підготовлених кадрів.

Під час проведення операції Об’єднаних сил на сході нашої дер-
жави виявлено низку проблемних питань щодо релігійного забезпе-
чення, які потребують розв’язання, а саме:

– недостатня відпрацьованість нормативно-правової бази, яка 
регламентує діяльність військових священників та їхнє місце в орга-
нізаційно-штатній структурі Збройних Сил України;

– недостатній рівень професійної підготовленості окремих свя-
щенників, їхня слабка орієнтація у військових питаннях, відсутність 
досвіду організації релігійного забезпечення особового складу;

– неспроможність командування окремих з’єднань та військо-
вих частин ефективно співпрацювати з духовними особами та ор-
ганізовувати їхню діяльність, внаслідок чого організація системи 
релігійного забезпечення особового складу залишається малоефек-
тивною, а в окремих випадках ― недієздатною;

– відсутність системи релігійного забезпечення сімей військо-
вослужбовців у місцях їхнього мешкання;

– недостатня робота військових священників із цивільним на- 
селенням безпосередньо в районах виконання бойових завдань;

– недостатня визначеність місця та ролі священників в органі- 
зації поховань військовослужбовців;

– відсутня система інформаційної підтримки релігійного забез-
печення в Збройних Силах України;

– недостатній рівень організації друку інформаційних (агітацій-
них) матеріалів, листівок релігійного змісту;
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– відсутність засобів масової інформації релігійного змісту, спря-
мованих безпосередньо на особовий склад Збройних Сил України;

– організація та керівництво силами і засобами релігійного за-
безпечення децентралізовані та малоефективні.

Отже, виникає нагальна потреба удосконалення функціонуван-
ня служби військового духовенства (капеланської служби) у Зброй-
них Силах України з урахуванням історичного минулого, досвіду 
країн-членів НАТО та нинішніх реалій буття.

Православна церква завжди турбувалася про духовний стан  
воїнства, піклувалася про те, щоб люди, які виконують обов’язок 
ратної служби знаходилися під особливим «духовним покровом». 

За сучасних умов під час здійснення широкомасштабної трива-
лої операції Об’єднаних сил при одночасному проведенні потужної 
інформаційної війни та залученням країною-агресором до зброй-
ної боротьби частини населення Луганської та Донецької областей  
питання потреби служби військового духовенства (капеланської 
служби) набуло значної ваги. Важливим стає необхідність вихо-
вання таких християнських рис захисників України, як хоробрість 
у бою, милість до переможених, жертовність, доброзичливе став-
лення до мирного населення, покладання життя на волю Божу,  
з повною надією на його милосердя [1, с. 219].

На сьогоднішньому етапі розбудови Збройних Сил та держави, 
важливим є поєднання патріотичного ідеалу з християнськими мо-
ральними ідеалами. Саме вони здатні сформувати відданого Україні 
військовика, готового на самопожертву заради нашої Батьківщини. 
Поєднання духовного ідеалу з любов’ю до України стане великою 
ідеєю, що об’єднає на духовних засадах наш народ і надихатиме його 
на творче життя.

Безпосередня форма душпастирської опіки християнина Цер-
квою ― залучення його до богослужінь. Водночас ніколи колектив-
на розмова не може досягти тієї мети, якої досягне індивідуальна 
бесіда. Духовне життя ― надзвичайно делікатна сфера, що потребує 
виваженості й вищою мірою довірливих стосунків зі співрозмовни-
ком. Нормою побожного життя є сповідь, причастя. Додатковими 
формами діяльності служби військового духовенства (капеланської 
служби) є замирення у разі конфліктів та створення доброзичли- 
вого мікроклімату у військових підрозділах. 

Високий моральний дух воїна ― це основа високої боєздатності 
Збройних Сил України. Церква має духовну силу, допомагає як окре-
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мій людині, так і усьому суспільству стати кращими, позбутися ба-
гатьох моральних та соціальних вад. Таким чином, будь-які форми 
та методи діяльності служби військового духовенства (капеланської 
служби) спрямовані на виховання воїна, формування його духовно- 
сті та моральне вдосконалення.

Співпраця служителів віри та воїнів формувалася ще з перших 
віків поширення християнства на Русі. З часом вона міцніла і наби-
рала конкретних форм. Не можна собі уявити війська без проведен-
ня Божої служби, спілкування з представниками Церкви, освячення 
священиками воїнів, військових атрибутів, без Божого благословен-
ня на ратні подвиги. Всі ці заходи підтримували високий бойовий 
дух війська. Історії також відомі приклади самопожертви служите-
лів Церкви, які неодноразово ставали до лав захисників держави  
і мужньо боронили її від ворогів.

У кожній державі історично склалася власна система релігій-
ного впливу на військовослужбовців, однак загальним є наявність 
у збройних силах соціального інституту військових священиків (ка-
пеланів). Відповідно до стандарту у збройних силах усіх країн-чле-
нів НАТО є капелани, серед яких з 1990 року провідне місце посідає 
капеланська служба США у Європейському командуванні. Необхідно  
наголосити, що ця служба в арміях НАТО об’єднує християнську  
релігію, іудаїзм, іслам і буддизм. Вишкіл капеланів проводиться згід-
но зі стандартами НАТО STANAG 2222 та STANAG 600 і включає, крім  
засадничих релігійних знань, вивчення міжнародного права, етики 
та психологічних методів підтримання військовослужбовців у різ-
них ситуаціях [4, с. 97].

Провідні країни світу мають значний досвід співпраці армії та 
Церкви в інтересах підтримання обороноздатності країни. Проте 
копіювання світового досвіду на український лад без урахування 
історичного минулого та традицій буде хибним і навряд чи корис-
ним для Збройних Сил України. Для того, щоб не допустити поми-
лок у цьому напрямі, необхідно переосмислити багатий історичний  
досвід взаємин між військовослужбовцями та Церквою, накопи-
чений у минулому, врахувати досвід країн-членів НАТО та нинішні  
реалії нашого буття [2].

Отже, релігія, як соціальний феномен, має низку функцій, які 
відіграють роль щодо задоволення допитливості людини, дають 
пояснення походження та розвитку світу; зменшують страх лю-
дей перед загрозами і мінливостями життя, вселяють впевненість  
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у добрих наслідках, утішають у разі незгод і негараздів; проголошу-
ють заборони та обмеження [5].

Зважаючи на умови сьогодення та подій на сході нашої держа-
ви необхідно опрацювати шляхи удосконалення діяльності служби  
військового духовенства (капеланської служби), а саме:

– функціонування служби військового духовенства (капелан-
ської служби) повинно здійснюватися з урахуванням історичного 
минулого, у формах, притаманних релігійним традиціям, не пору- 
шуючи при цьому чинне законодавство України;

– необхідно удосконалити організаційно-штатну структуру 
військового духовенства (капеланської служби) в Збройних Силах 
України з урахуванням досвіду країн-членів НАТО; допрацювати 
програму підготовки та професійного відбору військових свяще- 
ників (капеланів) Збройних Сил України;

– слід удосконалити нормативно-правову базу з питань служби 
військового духовенства (капеланської служби) відповідно до сучас-
них реалій нашого буття; враховувати міжцерковні конфлікти, які 
можуть дестабілізували суспільну ситуацію, загострювати напруже-
ні соціальні відносини.

Таким чином, стрімкі зміни військово-політичної обстановки  
у світі, а також розвиток засобів і способів збройної боротьби повер-
тають нас до тих часів, коли перемогу визначав, переважно, мораль-
но-психологічний стан військ (сил). Вочевидь, що без опори на од-
вічні християнські цінності, досвід організації капеланської служби 
провідних країн НАТО та врахування реалій сьогодення, уся система 
морально-психологічного забезпечення військовослужбовців, може 
зазнати невдачі.
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ДЕЯКІ  АСПЕКТИ  ПРОФЕСІОРГАМИ   
ПРАЦІВНИКІВ  ПІДРОЗДІЛІВ  ЮВЕНАЛЬНОЇ  ПРЕВЕНЦІЇ   

НАЦІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІЦІЇ

Одними із суб’єктів, які здійснюють захист прав і свобод дити-
ни в Україні, є підрозділи ювенальної превенції Національної полі-
ції України. На сьогодні до професійних якостей поліцейських вису-
ваються високі вимоги, однак особливої уваги потребують вимоги 
до працівників саме цих підрозділів, оскільки превентивна робота 
з дітьми є важливою складовою діяльності органів Національної  
поліції. Розробка й упровадження професіограми та психограми пра-
цівників підрозділів ювенальної превенції є одним із засобів приве-
дення у відповідність, з одного боку, вимог професійної діяльності,  
а з іншого ― особистісних особливостей працівника.

Професіограма (від лат. professio ― «спеціальність, заняття» та 
гр. gramma ― «запис») ― це «комплексний, систематизований і все-
бічний опис об’єктивних характеристик професії і сукупності її ви-
мог до індивідуально-психологічних особливостей людини» [1, с. 6]. 
За визначенням А. К. Маркової, професіограма ― це науково обґрун-
товані норми й вимоги професії до видів професійної діяльності та 
якостей особистості працівника, що дозволяють йому ефективно 
виконувати вимоги професії, а також отримувати необхідний для  
суспільства продукт і створювати умови для розвитку особисто-
сті самого фахівця [2, с. 15]. На думку А. О. Деркач, професіограма 
є системним описом соціальних, психологічних та інших вимог до 
суб’єкта певної професії, що визначає, виходячи з означених вимог, 
необхідні для цього виду діяльності якості особистості, які станов-
лять основу професійної придатності людей [3, с. 92]. У М. С. Пряж-
нікова й О. Ю. Пряжнікової професіограма визначається як техно- 
логічна характеристика різних видів професійної діяльності, розро-
блена за певною програмою для вирішення певних завдань [4, с. 80]. 
О. М. Іванова вважає, що психограма є особливо важливим понят-
тям у психології праці; її створено для виділення й опису якостей 
працівника, необхідних для успішного виконання своєї трудової 
діяльності [5, с. 32]. Ці аспекти називаються професійно важливи-
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ми якостями [6, с. 56]. У сучасній практиці найбільш поширеною  
є комплексна професіограма, в якій ураховуються соціальні, тех-
нологічні, економічні та медико-гігієнічні характеристики праці.  
Професіограма містить такі компоненти, як мета, предмет, спосіб  
і критерії оцінювання результатів; Вона враховує характеристи-
ку потрібної кваліфікації, кошти, умови, організацію, кооперацію 
й інтенсивність праці, користь для працівника, вплив різноманіт-
них чинників, види небезпеки [7, с. 59]. На сьогодні спостерігається 
тенденція до появи «змішаних» видів професіографування. У комп-
лексному методі розкриваються узагальнені нормативні й морфо-
логічні показники структури професії та професійної діяльності, 
нормативна, зовні задана структура професійної діяльності та її 
внутрішня психологічна структура, а також психологічні якості осо-
бистості. Професіоналізм тут визначається як інтегральна характе-
ристика діяльності, спілкування особистості людини праці [8, с. 35]. 

У професіограмах юридичних професій виділяють такі основ-
ні аспекти: 

– соціальний, що виражається у необхідності приймати соціаль-
но значимі рішення у процесі тлумачення і реалізації правових норм, 
виступати як захисник прав і законних інтересів громадян, організа-
тор боротьби з правопорушеннями на дорученій ділянці, включаю-
чи їх профілактику;

– пошуковий, який полягає в застосуванні юристом професійних 
навичок щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення, 
у зборі інформації, необхідної для вирішення юридичних справ; 

– реконструктивний, що передбачає аналіз і узагальнення всієї 
зібраної інформації з юридичної справи з метою відтворення уявної 
моделі ситуації, яка потребує правової оцінки; 

– комунікативний, що охоплює аспекти професійної діяльності 
юриста, пов’язані з постійним спілкуванням із людьми;

– організаційний, який передбачає ефективну реалізацію юри-
стом посадових повноважень, що виражається у вольових діях що- 
до організації власної праці та ввіреного йому колективу; 

– засвідчувальний, що виражається у правильному документаль-
ному оформленні правових актів [9, с. 85].

Основними завданнями підрозділів ювенальної превенції є: 
профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню 
дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлен-
ня причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї ком-
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петенції заходів для їх усунення; ведення профілактичного обліку 
дітей, схильних до вчинення правопорушень та проведення з ними 
заходів індивідуальної профілактики; участь в установленні міс-
цезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні 
даних для цього в межах кримінального провадження, відкритого 
за фактом її безвісного зникнення; вжиття заходів щодо запобігання 
та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно 
них, а також жорстокому поводженню з дітьми; вжиття заходів щодо 
запобігання дитячій бездоглядності, у тому числі здійснення полі-
цейського піклування щодо неповнолітніх осіб; провадження діяль-
ності, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної  
середньої освіти [10].

Серед найважливіших професійних якостей працівників юве-
нальної превенції визначено: професійно-психологічна орієнто-
ваність особистості, психологічна стійкість до стресів, розвинені 
вольові та комунікативні якості, розвинені пізнавальні якості, здат-
ність психологічно впливати на своїх підопічних ― неповнолітніх 
порушників, професійна інтуїція, здатність до напруженої розумо-
вої роботи тощо [11, с. 127]. Зазначені якості не надаються людині 
від народження; їх формування й розвиток є складним і тривалим 
процесом, який є обов’язковою умовою професійного становлення 
працівника ювенальної превенції. Відсутність або слабкий розвиток 
професійно важливих якостей особистості працівника перешкоджа-
ють виконанню ним професійних завдань, призводять до помилок  
у діяльності, дезадаптації та, як наслідок, ― до професійної дефор- 
мації особистості [12, с. 129].

Загальна та спеціальна підготовка працівника підрозділу 
ювенальної превенції передбачає наступне: наявність вищої (пере-
важно юридичної або психологічної) освіти, бажаність подальшо-
го навчання на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців із вищою юридичною, психологічною або педагогічною 
освітою. Працівник підрозділу ювенальної превенції повинен знати 
закони, які регламентують його трудову діяльність. Водночас тре-
ба володіти знаннями у сфері психології та педагогіки, необхідними 
для роботи з неповнолітніми.

У педагогічно-виховній діяльності працівник підрозділу юве-
нальної превенції повинен вміти: здійснювати аналіз соціаль-
но-педагогічних явищ, психолого-педагогічних умов ефективності 
процесу виховання, соціалізації та розвитку особистості; здійсню-
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вати практичну діяльність із соціально-педагогічної, правової та 
психологічної підтримки сім’ї, дітей і підлітків, захисту їх прав та 
законних інтересів, соціального оздоровлення сім’ї й координації  
взаємодії в цій галузі різних установ, організацій і служб; взаємо-
діяти з різними категоріями підлітків, серед іншого у складних  
соціально-педагогічних ситуаціях, здійснювати контроль кризових 
ситуацій, попередження та конструктивне вирішення конфліктів, 
надавати допомогу у вирішенні міжособистісних конфліктів; ви-
користовувати засоби соціально-педагогічного та психологічного 
впливу на міжособистісні та міжгрупові відносини й на відносини 
суб’єкта з реальним світом; здійснювати корекцію виховних впливів 
на дітей і підлітків з боку сім’ї та соціального середовища (зокрема 
і неформального), формувати мережі соціальної та психолого-пе-
дагогічної підтримки дітей і підлітків; формувати установки щодо 
здорового способу життя, толерантності у взаємодії з навколишнім 
світом і продуктивного подолання життєвих труднощів; оцінювати 
ефективність програм, спрямованих на формування морально-пра-
вової стійкості дітей і підлітків, попередження порушень і відхи-
лень у соціальному й особистісному статусі, ризиків асоціальної  
поведінки; відстежувати ресоціалізацію неповнолітніх із девіант-
ною поведінкою.

У діагностично-корекційній діяльності працівник підрозділу 
ювенальної превенції повинен володіти такими навичками, як: 
виявлення специфіки психічного функціонування дитини з ура-
хуванням особливостей вікових етапів, криз розвитку й чинників  
ризику, її приналежності до гендерної, етнічної та інших соціальних 
груп, діагностування психологічних властивостей і станів людини; 
виявлення осіб групи ризику, здійснення психолого-педагогічної 
діагностики неповнолітніх із девіантною поведінкою, які направ-
ляються до виправних установ; установлення причин відхилень  
у поведінці особистості, причин кризи, в якій опинився підліток, 
причин соціального неблагополуччя сім’ї.

Врахування наведених критеріїв професіограми працівника 
підрозділу ювенальної превенції, на нашу думку, допоможе забез-
печити ефективне проведення роботи з профілактики правопору-
шень серед неповнолітніх, із виховання у них свідомої поведінки,  
а також оптимізувати роботу самих працівників підрозділів, змен-
шити кількість стресових ситуацій, уникнути емоційного вигорання 
і конфліктів на службі.
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Постійний розвиток суспільства вимагає від психологічної нау-
ки практичної реалізації та використання наукових знань у різних 
сферах професійної діяльності. У цьому аспекті психологічна наука  
і практика має засвідчити свою гуманістичну основу та сприяти 
створенню належних умов кожній особистості для реалізації пра-
ва на працю, отримання необхідних відомостей щодо професійної 
орієнтації, з’ясування своїх провідних індивідуально-особистісних 
якостей і вибору тієї сфери професійної діяльності, що найбільше 
відповідає бажанню та функціональним особливостям особистості.

Потрібно враховувати, що будь-яка діяльність реалізується на 
базі системи професійно важливих якостей (ПВЯ), що містить відпо- 
відний перелік своєрідних симптомокомплексів суб’єктивних вла- 
стивостей, специфічних для тієї чи іншої професійної діяльності.  
Симптомокомплекси формуються у суб’єкта у процесі освоєння  
відповідної діяльності й включають специфічні підсистеми ПВЯ,  
що забезпечують виконання кожного подальшого етапу опанування 
професійної діяльності (формування вектора «мотив ― мета», пла-
нування діяльності, переробка поточної інформації, концептуальна 
модель, ухвалення рішення, дії, перевірка результатів, корекція дій).

Варто вказати, що розуміння значимості відповідності якостей 
людини вимогам конкретної професії для досягнення найвищої 
продуктивності праці сформувалося не відразу. Для осмислення та 
розуміння цієї проблеми знадобилося багато років. Однак у процесі 
осмислення зв’язку між можливостями людини і тією трудовою ді-
яльністю, яку вона може виконати найбільш успішно, і виник профе-
сійний психологічний відбір. Під час професійного психологічного 
відбору і відбувається виявлення ПВЯ особистості та встановлення 
їх відповідності щодо вимог певної професії.
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ПВЯ трактуються як здібності людини до діяльності в широко-
му значенні слова, що виступають у ролі внутрішніх психологічних 
умов суб’єкта, в яких проявляються і «переломлюються» зовнішні 
умови праці; в них проявляються усі основні характеристики струк-
тури особистості: потребово-мотиваційні, емоційно-вольові, пізна-
вальні, психомоторні [3, с. 96].

В якості самостійного структурного елемента ПВЯ можуть бу- 
ти розглянуті риси особистості, що безпосередньо не визначають 
успішність майбутньої професійної діяльності, проте опосередко- 
вано впливають на характер її здійснення.

Таким чином, у структурі ПВЯ сучасна наука виділяє три основні 
елементи, що необхідні та достатні для реалізації певної діяльності:

1) здібності (загальні та спеціальні, природні та соціальні);
2) соціально-психологічні характеристики особистості (інтере-

си, мотиви, цінності, стосунки з оточуючими тощо);
3) знання і навички.
Водночас слід зазначити, що наведена структура ПВЯ не може 

претендувати на універсальність, оскільки значною мірою їх зміст 
визначається характером майбутньої діяльності.

Отже, можна запропонувати таке найбільш узагальнене визна-
чення ПВЯ: професійно важливі якості ― це індивідуальні властиво-
сті суб’єкта діяльності, які є необхідними та достатніми для реалі- 
зації цієї діяльності на нормативно заданому рівні.

На сучасному етапі розвитку науки виділяють дві основні ка-
тегорії ПВЯ ― базові та провідні. До провідних відносять ті ПВЯ,  
що характеризуються найбільшим безпосереднім зв’язком із пара-
метрами діяльності; до базових ― ті, що мають найбільшу кількість 
внутрішньосистемних зв’язків з іншими якостями, тобто характе-
ризуються найбільшою структурною і, отже, посідають централь-
не місце у всій системі якостей. Базові якості можуть не виявляти 
значимих кореляційних зв’язків із параметрами діяльності, проте 
вони не менш (а нерідко навіть більш) важливі для її реалізації. Саме 
базові якості є основою для формування підсистем ПВЯ у цілому.  
Навколо них та на їхній базі об’єднуються, структуруються та співор-
ганізовуються всі інші якості суб’єкта, що необхідні для забезпечен-
ня діяльності та/або її основних дій, функцій. Саме тому ПВЯ висту- 
пають у ролі структуроутворюючих для тієї чи іншої діяльності [6].

Одна і та сама якість у різних випадках може виступати як про-
відна, базова або як та й інша одночасно (у такому разі значимість 
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ПВЯ для забезпечення діяльності є найвищою). При цьому не всі 
якості пов’язані з параметрами діяльності простою, лінійною залеж-
ністю, деяким притаманний нелінійний характер зв’язку. Крім того, 
встановлено, що найбільший розвиток деяких ПВЯ нерідко призво-
дить до послаблення інших.

Вирішальну роль у процесі професійного становлення особи- 
стості відіграє етап навчання у закладах вищої освіти зі специфічни- 
ми умовами навчання. Дослідження проблем розвитку особистості 
на цьому етапі являє собою актуальний напрям пошукової актив-
ності педагогів та психологів, для яких залишається багато невирі-
шених проблем, зокрема серед основних: особливості, стадії, меха-
нізми, детермінанти, а також імовірні межі розвитку особистості.

Будь-який вид професійної діяльності може бути реалізований 
на базі відповідної системи ПВЯ. Їх формування ― це тривалий і кро-
піткий процес, якому мають сприяти всі працівники закладу освіти. 
Водночас успішність вирішення зазначеного завдання залежить, 
насамперед, від власних зусиль самих студентів, їх бажання зміню-
ватися, наявності високих моральних цінностей, ідеалів, прикладів 
для наслідування. Важливим при цьому є створення у студентсько-
му середовищі відповідної атмосфери, яка підтримує позитивні  
тенденції особистісного зростання.
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РОЛЬ  НЕФОРМАЛЬНОЇ  КОМУНІКАЦІЇ  В  ПРОФЕСІЙНІЙ  
ДІЯЛЬНОСТІ  ФАХІВЦІВ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  ГАЛУЗІ

Розширення сфери застосування технічних рішень підвищує 
вимоги до інтегративних властивостей фахівців науково-технічної 
галузі. У всіх цих випадках науково-технічна діяльність бере свій 
початок не тільки в діяльності окремих людей, а інколи й у спіль-
ній праці багатьох, тобто в диференційованому за спеціалізованими 
функціями «професійному співробітництві».

Професійна виробнича діяльність також передбачає спільну від-
повідальність людини за свої дії. Вимога спільної відповідальності 
викликана в цілому необхідністю досягнення взаєморозуміння, яке 
полягає у тому, що діяльність має супроводжуватися діалогічними 
відносинами між людьми, уважним ставленням до різних позицій, 
думок, ціннісних і культурних орієнтацій. Гнучкість в адекватній 
зміні обраних комунікативних позицій є суттєвим показником ком-
петентного спілкування [3].

Однак комунікативну компетентність можна розглядати і як 
систему внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної 
комунікації у значимих ситуаціях професійної взаємодії. Компетент-
ність у спілкуванні має безсумнівно інваріантні загальнолюдські 
характеристики і, водночас, характеристики, які ситуативно й куль-
турно зумовлені. Компетентність у спілкуванні припускає готов-
ність і вміння будувати контакт на різній соціально-психологічній 
дистанції ― і відстороненій, і близькій. Ю. М. Ємельянов простежив 
залежність комунікативної компетентності від індивідуальних здіб- 
ностей особистості, від її соціальної мобільності [1]. На комуніка-
тивну компетентність впливають зміни, що відбуваються в суспіль-
стві, і, в зв’язку з цим, вона не може бути готовою характеристикою 
фахівця. Це конгломерат знань, мовних і немовних умінь і навичок 
спілкування, придбаних ним у процесі соціалізації, спільної діяльно-
сті; складна особистісна характеристика, що включає психологічні 
знання, комунікативні здібності, вміння та навички, а також деякі 
властивості особистості (темперамент, характер, емоційні стани), 
які проявляються у спілкуванні з людьми.
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Основним способом зв’язку у науково-технічній діяльності є ін- 
формаційна взаємодія. Ключовою ознакою цього способу є здат-
ність активно рухатися до певного результату, керуючись задани-
ми програмами і моделями. Такий підхід дозволяє не тільки чітко 
бачити майбутній результат діяльності, а й адаптуватися до нього,  
корегувати власні дії та активність.

Фахівці, що працюють у науково-технічній сфері, досить широ-
ко використовують зовнішні особисті неформальні контакти. І ці 
контакти є більш ефективними, ніж формальний або формалізо-
ваний обмін думками. Міжособистісні канали надають додаткову  
роз’яснювальну інформацію, яку не завжди несуть у собі формальні 
джерела. Ця інформація, зазвичай, містить рекомендації щодо ме-
тодики проведення дослідження. Така інформація не передається 
на рівні формальних джерел, або недостатньо деталізується для її 
осмислення. Також негативні результати пошуків частіше поши- 
рюються через неформальні контакти.

Дослідження у науково-технічній сфері доводять, що значна  
частина первинної повсякденної комунікації щодо актуальних  
розробок і навіть відкриттів відбувається саме за такими нефор-
мальними засобами. 

Важливі переваги неформальної міжособистісної наукової ко-
мунікації узагальнив Г. Мензель. Такими перевагами, на його дум-
ку, є оперативність, вибірковість, оцінка, виявлення прикладного  
змісту, передача неформального змісту, супровідний зворотний  
зв’язок [2, c. 112–114].

Неформальна комунікація орієнтована на споживача. Внаслі-
док цього у науково-технічному товаристві певні індивіди мають 
виконувати функції «диспетчера», тобто вибирати інформацію, 
тлумачити її та направляти тим, для кого вона є корисною (на- 
приклад, виробничим підприємствам або виконавчим службам). 
Саме так часто задовольняється потреба, яка ще не була чітко усві-
домлена і висловлена. Зазначений комунікативний зв’язок надає 
споживачу інформацію, яка є для нього корисною, хоча він сам її 
спеціально не шукав (або тому, що не знав про її існування, або 
тому, що без «диспетчера» не розумів її значення для своєї мети).  
До сих пір не вивчені причини важливості комунікативних здіб- 
ностей і неформальної комунікації в умовах розвитку все більш 
гнучких і складних формальних механізмів поширення інформації  
у науковому товаристві.
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Метою нашого дослідження було вивчення ставлення сучасних 
фахівців науково-технічної галузі до неформальної міжособистісної 
комунікації та з’ясування того, чи пов’язане позитивне ставлення 
до неформальної комунікації з продуктивністю особистості у науко-
во-технічній сфері та її потребою в самореалізації. 

З цією метою ми запитували у колег: якому з видів комунікації 
вони надають більше перевагу (формальному чи неформальному). 
Аналіз відповідей показав, що різниця між виборами формального 
та неформального видів комунікації зі зростанням потреби в са-
мореалізації змінюється на користь останнього. Опосередкованим  
підтвердженням цього висновку є і динаміка вибору переказу не-
формального змісту між колегами. І за віком, і за рівнем самореа- 
лізації значимість цього показника зростає. Тобто фахівці, що пра-
цюють у науково-технічній сфері, досить широко використовують 
зовнішні особисті контакти, тому що за межами самих докладних 
технічних описів залишаються десятки важливих дрібничок як  
технічного плану, так і економічного чи соціального [4]. Розуміння 
значущості неформального порозуміння приходить із досвідом та 
визначається рівнем особистісної самореалізації.

Очевидно, що чим більш розвиненою є особа, тим, як правило, 
ширші її міжособистісні зв’язки. Особливо це актуально в наш час, 
час персональних комп’ютерів, коли значення комп’ютерів у кому-
нікаційних структурах значно зросло, виходячи з того, що процес 
отримання необхідної інформації сильно формалізувався, проте  
інформаційні потоки не здатні витіснити живе спілкування.
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розроблення професіограм працівників системи МВС України»
(м. Київ, 26 вересня 2019 року)

Учасники засідання круглого столу «Теоретико-методологічні 
засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників 
системи МВС України» 

– керуючись необхідністю подальшого реформування правоохо-
ронної системи України, удосконаленням кадрової політики Міні- 
стерства внутрішніх справ України, впровадженням нових підходів  
до комплектування підрозділів правоохоронних органів персона-
лом, якому притаманні необхідні ділові, моральні та професійні  
якості, забезпеченням стабільності їх службових відносин та опти-
мальної збалансованості чисельності; 

– враховуючи той факт, що все більшої актуальності набувають 
питання добору та професійного навчання правоохоронців, з’ясу-
вання та уточнення вимог професії до особистісних якостей фахів-
ців, підвищення рівня їх підготовки для надання результативних 
послуг; 

– усвідомлюючи, що існуючі професіографічні матеріали по-
требують серйозних змін та приведення їх у відповідність до норм 
чинного законодавства, а також те, що виникла нагальна потреба 
у розробці та впровадженні сучасних науково обґрунтованих про-
фесіограм за основними видами правоохоронної діяльності, що  
є основою для розроблення методик професійного добору канди-
датів до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, 
оновлення та вдосконалення програм професійного навчання пер-
соналу, його підготовки та перепідготовки 

вважають за доцільне і рекомендують:
1. Схвалити та прийняти до відома інформацію, представлену 

у доповідях учасників; позитивно оцінити досвід, відображений  
у результатах досліджень, сформульованих висновках і пропозиці-
ях, і визнати його як такий, що сприяє розширенню світоглядних  
та наукових позицій, можливостей практичного застосування пси-
ходіагностичних методик та розроблених професіограм з метою 
оптимізації професійного добору та призначення на посади праців-
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ників системи МВС України, професійної підготовки персоналу пра-
воохоронних органів.

2. Визнати, що важливою складовою якісного кадрового забез-
печення правоохоронних органів кваліфікованим персоналом є до-
бір професійно придатних працівників на основі об’єктивного оці-
нювання наявності необхідних компетенцій, належних професійно 
важливих якостей (ділових, морально-особистісних), всебічного 
врахування вимог професії до кандидатів, які визначають ефектив-
ність професійного добору осіб, диференціюючи їх за параметрами 
придатності / непридатності та психологічної готовності / неготов-
ності до службової діяльності. Досягненню успішного вирішення 
кадрових проблем сприятиме проведення комплексних досліджень, 
за результатами яких здійснюється розроблення науково обґрун- 
тованих професіограм.

3. Погодитися, що процес створення професіограм базується 
на чітких принципах, дотримання яких забезпечує наукову обґрун-
тованість і валідність отриманих результатів. Головними з них є: 
комплексність, цілеспрямованість, особистісний підхід, надійність, 
диференціація, типізація, перспективність і реальність та ін., на 
чому наголошує Міжнародна Конвенція про професійну орієнта-
цію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів 
№ 142, підкреслюючи важливість проведення професіографічних 
досліджень із метою професійної підготовки й усебічного розвитку 
персоналу організацій упродовж життя.

4. Урахувати, що основними сферами застосування професіо-
графічної інформації є: професійна орієнтація та консультування; 
професійний добір персоналу на роботу (кандидатів на навчання); 
розстановка кадрів; ротація (переміщення) працівників; оптимі-
зація управлінської діяльності; створення об’єктивної основи для 
нормування трудової діяльності та оплати праці; раціоналізація  
режимів праці та відпочинку; поліпшення санітарно-гігієнічних 
умов і безпеки праці шляхом визначення професійних ризиків;  
організація професійної підготовки та перепідготовки; розробка  
навчальних програм; реструктуризація професій тощо.

5. Визнати, що розроблені фахівцями МВС і науковцями ДНДІ 
професіограми відповідають сучасним потребам МВС України, вра-
ховують організаційно-технічні та законодавчі зміни, що відбулися 
в процесі реформування правоохоронної системи України, містять 
науково-рекомендаційні матеріали, що можуть бути використані  
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в роботі практичних психологів, представників поліцейських ко-
місій, поліцейських менеджерів та працівників кадрових служб, 
а також при доборі, призначенні на посади, атестації, підготовці  
та перепідготовці персоналу поліції.

6. Погодитися, що нині не існує єдиної загальнообов’язкової  
схеми розробки професіограм, адже її структура й обсяг залежать  
від багатьох чинників та особливостей, і, передусім, зумовлені 
різним цільовим призначенням. Також необхідно враховувати,  
що процес наукових пошуків щодо знаходження оптимальних  
варіантів професіограми є динамічним і безперервним, а отже,  
постійно триватиме їх уточнення, доповнення та вдосконалення.

Оргкомітет круглого столу
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