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АНОТАЦІЯ
Полухіна М.П. Особливості психологічної корекції кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. / Національний
авіаційний університет. – Київ, 2018.
У дисертації «Особливості психологічної корекції кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості» здійснено теоретичний
аналіз досліджуваної проблеми в зарубіжній та вітчизняній психології. На основі
теоретичного аналізу філософсько-психологічних підходів до вивчення кризи
професійного становлення особистості розкрито сутність поняття «кризи
професійного становлення правоохоронців», наведені вікові особливості та типи
криз професійного становлення правоохоронців у віці ранньої дорослості,
визначено методологічну основу та наукові підходи до психокорекції кризи
професійного становлення правоохоронців.
В основу дослідження покладено припущення, згідно з яким в період кризи
професійного становлення у правоохоронців віку ранньої дорослості відбуваються
деструктивні зміни у сфері професійних цінностей, мотивації праці, професійної
самосвідомості, що супроводжуються незадоволеністю собою і своїм професійним
статусом, зниженням рівня якості виконання службових обов’язків тощо. Розробка
та запровадження ефективної та своєчасної діагностичної та корекційнорозвивальної психологічної роботи з подолання кризи професійного становлення
через

актуалізацію

структурним

психологічний

компонентам

кризи,

ресурсів
сприятиме

особистості,

які

відповідають

конструктивному

подоланню

негативних проявів професійного становлення у правоохоронців.
Вивчення кризи професійного становлення з позиції різних теоретикометодологічних підходів та їх представників дозволило визначити провідні підходи
(акмео-гуманістичний

та

особистісно-діяльнісний),

методологічні

принципи

(системності, цілісності, розвитку та науковості, активності, послідовності та
безперервності, спрямованості), а також концептуальні положення (концепція
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професіоналізму в парадигмі акмеології, концепція вікових і професійних криз,
концепція загального і професійного розвитку), які лежать в основі нашого
дослідження.
З’ясовано, що криза професійного становлення правоохоронців – це
психологічний феномен, поява якого обумовлена суперечністю між потребою
суб’єкта в подальшій професійній самореалізації та неможливістю здійснювати її в
тому вигляді і формі, в якому це відбувалось раніше, при цьому в особистості
недостатньо способів ефективного подолання труднощів професійного розвитку.
Детермінуючими

факторами

виникнення

кризи

професійного

становлення

правоохоронців є: труднощі професійної адаптації, розбіжність професійних
очікувань і реальності (криза професійних експектацій); незадоволеність собою і
своїм професійним статусом, потреба у подальшому підвищенні кваліфікації (криза
професійного

росту);

ревізія

власної

Я-концепції,

перебудова

соціально-

професійних цінностей і відносин, потреба в самовизначенні і самоорганізації
(криза професійної кар’єри); соціально-економічні умови; перехід на нову посаду,
атестація, отримання чергового звання; поглиненість професійною діяльністю;
вікові психофізіологічні зміни; специфіка служби (агресивність комунікативного
середовища, великі фізичні і психічні навантаження, висока відповідальність за
прийняті рішення, загроза життю і здоров’ю працівника, жорстко регламентована
модель поведінки правоохоронця); гендерні стереотипи в правоохоронних органах.
Визначено структурні

компоненти кризи професійного становлення

правоохоронців віку ранньої дорослості: когнітивний, емоційний, поведінковий,
індивідуально-типологічний та ціннісно-мотиваційний.
Емпіричне дослідження рівня прояву кризи професійного становлення у
правоохоронців

віку

ранньої

дорослості

засвідчило:

низький

рівень

рефлексивності та обізнаності у професійній сфері, ідеалістичні уявлення про
природу людини та розвинуті пізнавальні потреби (когнітивний компонент);
наявність внутрішніх конфліктів та соціальної фрустрованості (особливо, у
соціально-економічній

сфері

та

соціального

статусу),

схильність

до

самозвинувачення, невпевненість у собі, низьку оцінку власної особистості та
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низьку самооцінку професійної

успішності

та адаптованості

(емоційний

компонент); недостатній рівень розвитку адаптаційного потенціалу, нездатність
надавати собі підтримку, низьку самоефективність, труднощі з орієнтуванням у
часі, високий рівень моральної нормативності, гнучкості поведінки, поведінкової
регуляції та комунікативного потенціалу (поведінковий компонент); високі
показники тривожності, лабільності, спонтанності, сензитивності та відсутність
креативності (індивідуально-типологічний компонент); завищений рівень потреб
досягти успіху та єдності з групою (ціннісно-мотиваційний компонент).
Констатовано, що правоохоронці віку 23-28 років (рання дорослість) мають
високий (у 36,11 %) та середній (у 47,22 %) рівень прояву кризи. Натомість, у їх
колег 35-43 років (середня дорослість) переважає низький рівень кризи
професійного становлення (у 61,20 %).
Констатовано необхідність надання психологічної допомоги з подолання
кризи професійного становлення правоохоронцям віку ранньої дорослості з
високим та середнім рівнем прояву кризи професійного становлення, а також
необхідність розробки й впровадження диференціальної корекційно-розвивальної
моделі та програми з подолання кризи професійного становлення.
Корекційно-розвивальна програма ґрунтувалася на поетапній і порівневій
психологічній роботі з учасниками дослідження. Етапами корекційно-розвиваючої
роботи були: мобілізація особистісного потенціалу на шляху до самопізнання,
саморозвитку та нівелювання кризових станів; тренінгова робота; індивідуальне
психологічне консультування. Порівнева психологічна робота здійснювалась для
співробітників з середнім та високим рівнем прояву кризи, що дозволило визначити
особливості психокорекції кризи професійного становлення. До особливостей
психологічної корекції кризи професійного становлення правоохоронців у період
ранньої дорослості віднесено: 1) застосовування комплексного підходу до корекції
кризи та погляд на респондента як на цілісну багаторівневу систему, що
саморегулюється; 2) поетапну та порівневу психологічну роботу з учасниками
дослідження. Для правоохоронців з середнім рівнем прояву кризи психологічна
робота має спрямовуватися на актуалізацію потреби до саморозвитку, самопізнання,
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подолання проявів кризи та на групову тренінгову роботу. Для правоохоронців з
високим рівнем прояву кризи потрібно застосовувати актуалізацію потреби до
саморозвитку, самопізнання, подолання кризи, на групову тренінгову роботу та
індивідуальне психологічне консультування; 3) для правоохоронців з середнім
рівнем прояву кризи роботу варто спрямовувати на розвиток рефлексивності,
самосвідомості,

самопізнання,

розвиток

комунікативного

та

адаптаційного

потенціалів, проводити вправи для розслаблення, навчати навичкам самоконтролю,
здатності справлятися з власною агресією, тривогою тощо, сприяти формуванню
свідомої ієрархії цінностей з усвідомленням реальних зовнішніх обставин, включати
в роботу вправи на підсумування та усвідомлення цінностей, потреби в
професійному вдосконаленні; 4) правоохоронці з високим рівнем прояву кризи
потребують допомоги у розвитку рефлексивності, комунікативного потенціалу,
адаптивності поведінки, формуванні навичок самопідтримки, самоприйняття,
самоцінності та самозаспокоєння, знятті психологічного напруження, зниженні рівня
прояву тривожності, агресивності, завищеної лабільності та сензитивності,
підтримки у прагненні до самореалізації та зниження рівня прояву негативних
наслідків від фрустрації цього прагнення; розвиток більш реальних очікувань від
професії та оточення; довшої тривалості роботи, регулярний та частий графік
тренінгів.
Наукова новизна і теоретична значущість дисертаційної роботи:
вперше

визначено

та

обґрунтовано

структурні

компоненти

кризи

професійного становлення правоохоронців віку ранньої дорослості (когнітивний,
емоційний, поведінковий, індивідуально-типологічний, ціннісно-мотиваційний),
з’ясовано критерії рівня прояву кризи професійного становлення (високий,
середній, низький), розроблено корекційно-розвивальну модель, обґрунтовано
програму з подолання кризи професійного становлення правоохоронців у період
ранньої дорослості, визначено особливості психологічної корекції кризи
професійного становлення правоохоронців віку ранньої дорослості, розроблено
рекомендації для практичних психологів та керівників структурних підрозділів
правоохоронних органів;
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поглиблено та розширено психологічний зміст кризи професійного
становлення особистості, вікові особливості та типи криз професійного
становлення співробітників правоохоронних органів у період ранньої дорослості;
подальшого розвитку набули теоретико-методологічні положення щодо
подолання професійних криз правоохоронців шляхом корекційно-розвивальної
роботи.
Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що
визначені особливості психологічної корекції кризи професійного становлення
правоохоронців віку ранньої дорослості та розроблені рекомендації щодо
подолання кризи професійного становлення правоохоронців можуть бути
використані у роботі психологічних та соціальних служб з метою ефективної
допомоги

молодим

працівникам,

які

переживають

кризу

професійного

становлення; результати та висновки можуть доповнити зміст навчальних курсів
«Вікова психологія», «Психологія праці», «Соціальна психологія», «Юридична
психологія» та «Основи психоконсультування та психокорекції».
Подальшого вивчення потребують питання розробки психокорекційних
засобів попередження та подолання професійних криз інших вікових періодів та в
залежності від специфіки професійної діяльності.
Ключові слова: криза професійного становлення, професійний розвиток,
вікові особливості, подолання кризи, корекція, рання дорослість, правоохоронці,
співробітники правоохоронних органів.
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SUMMARY
Polukhina M.P. – Features of the psychological correction of the crisis of
professional formation of law enforcement officers in the period of early
adulthood. – On the rights of the manuscript.
Thesis for a candidate degree in psychological sciences, specialty 19.00.07 pedagogical and age psychology. / National Aviation University. – Kyiv, 2018.
In the dissertation "Features of the psychological correction of the crisis of
professional formation of law enforcement officers in the period of early adulthood" the
theoretical analysis of the problem under study in foreign and domestic psychology was
carried out. On the basis of theoretical analysis of philosophical and psychological
approaches to the study of the personality professional development crisis, the essence
of the concept of "the crisis of professional formation of law enforcement officers " is
disclosed, the age features and types of crises of professional formation of law
enforcement officers at the age of early adolescence are given, methodological basis and
scientific approaches to psycho-correction of professional formation crisis of law
enforcers are determined.
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The research is based on the assumption that in the period of the crisis of
professional development law-enforcement agencies age of early adolescence undergo
destructive changes in the field of professional values, motivation of work, professional
self-consciousness, accompanied by dissatisfaction with oneself and with their
professional status, lowering the level of quality of performance of official duties etc.
The development and implementation of effective and timely diagnostic and correctivedevelopmental psychological work to overcome the crisis of professional formation
through updating the psychological resources of the individual, which correspond to the
structural components of the crisis, will contribute to the constructive overcoming of
negative manifestations of professional formation in law enforcement.
The study of the crisis of professional formation from the standpoint of different
theoretical and methodological approaches and their representatives allowed to identify
the leading approaches (acme-humanistic and personality-activity), methodological
principles (system, integrity, development and scientific activity, activity, sequence and
continuity, orientation), as well as conceptual provisions (the concept of
professionalism in the paradigm of acmeology, the concept of age and professional
crises, the concept of general and professional development), which underlie our study.
It was clarified that the crisis of professional formation of law enforcement officers is a
psychological phenomenon, the emergence of which is caused by the contradiction
between the need of the subject in further professional self-realization and the inability
to implement it in the form and form in which it was done earlier, while in the
individual there is not enough effective methods overcoming the difficulties of
professional development. Determinants of the emergence of the crisis of professional
formation of law enforcement officers are: the difficulties of professional adaptation, the
difference between professional expectations and reality (the crisis of professional
expectances); dissatisfaction with oneself and professional status, the need for further
professional development (crisis of professional growth); revision of his/her own Iconcept, restructuring of socio-professional values and relationships, the need for selfdetermination and self-organization (crisis of professional careers); socio-economic
conditions; transition to a new post, certification, obtaining another rank; absorption by
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professional activity; age psycho-physiological changes; specificity of service
(aggressiveness of the communicative environment, large physical and mental load,
high responsibility for the decision, threat to the life and health of the employee, strictly
regulated model of behavior of the law enforcement); gender stereotypes in law
enforcement agencies.
The structural components of the crisis of professional formation of law-enforcers
of the early adulthood were determined: cognitive, emotional, behavioral, individualtypological and value-motivational.
The empirical study of the level of manifestation of the crisis of professional
formation of early age law enforcement officers has shown: low level of reflexivity and
awareness in the professional sphere, idealistic representations about human nature and
advanced cognitive needs (cognitive component); the presence of internal conflicts and
social frustration (especially in the socio-economic sphere and social status), selfinclination, self-doubt, low self-esteem and low self-esteem of one's own professional
success and adaptability (emotional component); insufficient level of development of
adaptive potential, inability to provide support, flexibility of behavior, low self-efficacy,
difficulty in time orientation, high level of moral normality, behavioral regulation and
communicative potential (behavioral component); high levels of anxiety, lability,
spontaneity, sensitivity and lack of creativity (individual-typological component);
excessive level of need to succeed and unity with the group (value-motivational
component).
It was stated that law enforcement officers aged 23-28 years (early adolescence)
have a high level (36,11%) and an average (47,22%) level of crisis manifestation.
Instead, their colleagues from 35 to 43 years of age (average adult age) prevail in the
low level of the crisis of professional development (61,20%).
The necessity of provision of psychological help to overcome the crisis of
professional development of law-enforcers by the age of early adolescence with high
and average level of manifestation of the crisis of professional development, as well as
the need to develop and implement a differential correction and development model and
a program to overcome the crisis of professional development was established.
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Correctional-developing program was based on phased and comparative
psychological work with participants in the study. The stages of correction-development
work were: psychological work to actualize the need for self-knowledge, selfdevelopment, overcoming the manifestations of the crisis; training work; individual
psychological counseling. Comparative psychological work was carried out for
employees with an average level of manifestation of the crisis and for employees with a
high level of manifestation of the crisis, which allowed identifying the features of
psycho-correction crisis of professional development. The peculiarities of the
psychological correction of the crisis of professional formation of law-enforcers in the
period of early adulthood include: 1) the application of a comprehensive approach to
crisis correction and a view of the respondent as a holistic multilevel self-regulating
system; 2) phased and comparative psychological work with participants in the study.
For law enforcement officers with an average level of manifestation of the crisis,
psychological work should be aimed at actualizing the need for self-development, selfknowledge, crisis management and group training work. For law enforcement officers
with a high level of manifestation of the crisis, it is necessary to apply the actualization
of the need for self-development, self-knowledge, crisis management, group work and
individual psychological counseling; 3) For law enforcement officers with an average
level of manifestation of the crisis work should be directed towards the development of
reflexivity, self-awareness, self-knowledge, the development of communicative and
adaptive potentials, exercise for relaxation, self-control skills, ability to cope with their
own aggression, anxiety, etc., contribute to the formation of a conscious hierarchy of
values from realization of real external circumstances, to include the work on summing
up and understanding of values, needs for professional improvement; 4) law
enforcement officers with a high level of crisis display need help in the development of
reflexivity, communicative potential, adaptive behavior, the formation of self-support
skills, self-acceptance, self-respect and self-complacency, removal of psychological
stress, decrease in the level of anxiety, aggressiveness, inflated lability and sensitivity,
support in the quest for self-realization and reduction of the level of negative
consequences of the frustration of this desire; the development of more realistic

12
expectations from the profession and the environment; longer working hours, regular
and frequent training schedules.
Scientific novelty and theoretical significance of dissertation work:
- for the first time, the structural components of the crisis of professional
formation of law-enforcers of the early adulthood (cognitive, emotional, behavioral,
individual-typological, value-motivational) were determined and substantiated, criteria
for the level of manifestation of the crisis of professional development (high, medium,
low) were determined, correction-development model, the program for overcoming the
crisis of the professional formation of law-enforcers in the period of early adolescence
was substantiated, features of the psychological correction of the crisis of a professional
formation were determined. Recommendations for practical psychologists and heads of
law enforcement agencies were provided;
- the psychological content of the crisis of professional development of the
personality, age characteristics and types of crises of professional formation of law
enforcement officers in the period of early adulthood were deepened and expanded;
- theoretical and methodological provisions for overcoming professional crises by
law enforcement officers through correction and development work obtained further
development.
The practical significance of the results of the study is that the specific features of
the psychological correction of the crisis of the professional formation of law-enforcers
of the early age and the recommendations for overcoming the crisis of professional
formation of law enforcement officers can be used in the work of psychological and
social services in order to effectively assist young workers who are experiencing a crisis
of professional development. ; the results and conclusions can supplement the content of
the training courses "Age Psychology", "Psychology of Labor", "Social Psychology",
"Legal Psychology" and "Fundamentals of psycho-counseling and psycho-correction."
Further study requires the development of psycho-correction tools to prevent and
overcome professional crises of other age periods and depending on the specifics of
professional activities.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Стрімкий темп життя сучасного суспільства,
особливості політичної та економічної ситуації, необхідність відповідати
сучасним вимогам до особистісного та професійного розвитку обумовлюють
виникнення внутрішніх конфліктів, напруженість, руйнування власних уявлень
про цінності та ідеали, що призводить до кризи професійного становлення
особистості. Особливо гостро постає ця проблема для тих, чий професійний
обов’язок захищати Батьківщину та її громадян.
Криза професійного становлення співробітників правоохоронних органів
зумовлена безпосереднім зв’язком з ефективністю їх професійної діяльності.
Переживання кризи правоохоронцями призводить, з одного боку, до гострих та
хронічних психогенних емоційних станів, а з іншого – до зниження ефективності
правоохоронної діяльності, її продуктивності, надійності і, як наслідок, може
стати причиною порушення законності при виконанні службових обов’язків або
стати передумовою професійної деформації особистості, суїциду тощо. Служба в
правоохоронних органах передбачає підвищений фактор ризику, дефіцит
інформації і часу на обмірковування, необхідність прийняття адекватного
рішення, високу відповідальність за виконання завдання, наявність неочікуваних
перешкод тощо. Останнім часом правоохоронці активно залучаються до
виконання складних бойових завдань на Сході України. Ці умови вимагають від
службовців великого нервово-психічного напруження і самовіддачі в умовах
надзвичайно високих психологічних та фізичних навантажень, а також
поглиблюють перебіг кризи.
У зарубіжній психології проблема кризи професійного становлення
особистості розглядалась у контексті психоаналізу – форма задоволення ранніх
дитячих потреб (З.Фрейд); теорій розвитку – реалізація Я-концепції (Д.Сьюпер);
типологічного напрямку (Д.Холланд); набуття цілісності (К.Юнг); пошук сенсу
життя (В.Франкл); «відчуття власної значущості, гідності» (Е.Фромм, Дж.Ролз); як
умова ідентичності (Е.Еріксон); етап професійного шляху (Р.Хейвінгхерст); одне із
завдань дорослого віку (Д.Левінсон); нормативна криза (Г.Шихі, Г.Крайг); схема
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розвитку життєвого циклу (Е.Коуен); шлях до внутрішнього розвитку (Б.Лівехуд).
У

вітчизняній

психології

кризи

професійного

становлення

особистості

досліджували в акмеологічній концепції розвитку професіонала (О.О.Бодальов,
І.С.Булах, А.О.Деркач, В.Г.Зазикін, В.В.Рибалка), стадіальній концепції (Е.Ф.Зєєр,
Є.О.Клімов, В.І.Ковальов, Т.В.Кудрявцев), гуманістичній концепції (В.А.Роменець,
С.Л.Рубінштейн), у контексті взаємовпливу професійного та особистісного
(К.О.Абульханова-Славська,

А.Р.Фонарьов),

як

процес

професіоналізації

(Н.С.Глуханюк, Л.М.Мітіна, О.Р.Фонарьов), з позиції психологічної готовності до
професійної діяльності (В.Т.Мишкіна, В.Д.Шадриков), у контексті моральних
чинників людини (Б.С.Братусь), показника професійного розвитку (Т.Л.Миронова)
та внутрішнього конфлікту (Т.М.Титаренко, Л.М.Юрьєва), як особлива група
психологічних криз (О.М.Кокун, О.Ю.Пряжников).
Дослідженню проблематики психологічних складових службової діяльності
та корекції кризи професійного становлення співробітників правоохоронних
органів

присвятили увагу такі вчені, як Л.М.Балабанова, О.М.Бандурка,

П.П.Баранов, В.І.Барко, С.Є.Борисова, Д.Н.Завалішин, О.В.Землянська, І.В.Іонова,
В.О.Криволапчук,

Г.О.Литвинова,

М.І.Магурін,

В.С.Медведєв,

Л.І.Мороз,

Н.В.Павлик, В.Г.Панок, Г.В.Попов, Р.А.Рамазанов, О.Е.Судаков, О.В.Тимченко,
С.І.Яковенко, Г.О.Юхновець та ін. Науковці визначають професійне становлення
важливою складовою життя особистості, а кризу – невід’ємною частиною цього
процесу. Однак, проведений аналіз наукових джерел дозволяє дійти висновку про
дефіцит теоретико-практичних досліджень із даної проблематики. Саме тому
психологічна і соціальна значущість даної проблеми, її недостатнє теоретичне і
практичне вивчення й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження
«Особливості психологічної корекції кризи професійного становлення
правоохоронців у період ранньої дорослості».
Отже, актуальність теми дослідження зумовлена нагальною потребою в
своєчасній

та

ефективній

корекції

кризи

професійного

становлення

правоохоронців та необхідністю формування високопрофесійного особового
складу, здатного якісно вирішувати правоохоронні завдання в державі.
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Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексних тем науково-дослідної
роботи кафедри авіаційної психології Гуманітарного Інституту Національного
авіаційного університету № 44/12.01.11 «Індивідуальність у психологічних
вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства», № 18/12.01.11
«Психологічні моделі та методики управління людським фактором в авіації».
Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного
авіаційного університету (протокол № 13 від 24.12.2015) та узгоджена
Міжвідомчою радою з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та
психології НАПН України (протокол № 1 від 26.01.2016 р.).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, емпірично дослідити кризу
професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості та
визначити особливості її психокорекції.
Завдання дослідження:
1. На основі теоретичного аналізу філософсько-психологічних підходів до
вивчення кризи професійного становлення особистості дослідити її сутність та
структурні компоненти.
2. Емпірично визначити рівень прояву кризи професійного становлення у
правоохоронців віку ранньої дорослості.
3. Розробити й обґрунтувати корекційно-розвивальну модель та апробувати
програму з подолання кризи професійного становлення правоохоронців у період
ранньої

дорослості,

визначити

особливості

психологічної

корекції

кризи

професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості.
4. Обґрунтувати рекомендації для практичних психологів та керівників
структурних

підрозділів

правоохоронних

органів

щодо

подолання

кризи

професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості.
Об'єкт дослідження – криза професійного становлення особистості у період
ранньої дорослості.
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Предмет

дослідження

–

особливості

психологічної

корекції

кризи

професійного становлення співробітників правоохоронних органів у період ранньої
дорослості.
Методи

дослідження:

теоретичні

–

аналіз,

синтез,

узагальнення,

класифікація, систематизація, інтерпретація, теоретичне моделювання; емпіричні –
спостереження, бесіда, психодіагностичні методики, анкетування, експертна оцінка,
аналіз документів, опитувальники; статистичні – для виявлення розподілення
ознак – метод Колмогорова-Смірнова (критерій λ); для виявлення відмінностей між
групами – метод Манна-Уїтні (U-непараметричний критерій) та Ст'юдента (Ткритерій). Статистична обробка даних проводилася за допомогою комп’ютерного
пакету статистичних програм – SPSS Statistics версія 17.0, Microsoft Office Excel
2003, 2010.
База дослідження. Дослідження проводилося відповідно до поставлених
завдань протягом 2014-2018 років на базі Центрального апарату Міністерства
внутрішніх справ України (м. Київ), Головного управління Національної поліції
України в м. Києві та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. На
констатувальному етапі експерименту в дослідженні взяли участь 139 респондентів.
Вибірку було поділено на дві групи за критерієм віку та досвіду роботи. Першу
групу склали 72 респонденти (14 жінок та 58 чоловіків) віком 23-28 років (рання
дорослість), що мають досвід роботи в правоохоронних органах не більше 3 років.
Друга група – 67 осіб (18 жінок та 49 чоловіків) віком 35-43 років (середня
дорослість) зі стажем роботи понад 10 років.
Наукова новизна і теоретична значущість дисертаційної роботи:
вперше визначено та обґрунтовано структурні компоненти кризи професійного
становлення правоохоронців віку ранньої дорослості (когнітивний, емоційний,
поведінковий,

індивідуально-типологічний,

ціннісно-мотиваційний),

з’ясовано

критерії рівня прояву кризи професійного становлення (високий, середній, низький),
розроблено корекційно-розвивальну модель, обґрунтовано програму з подолання
кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості,
визначено особливості психологічної корекції кризи професійного становлення
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правоохоронців віку ранньої дорослості, розроблено рекомендації для практичних
психологів та керівників структурних підрозділів правоохоронних органів;
поглиблено

та

розширено

психологічний

зміст

кризи

професійного

становлення особистості, вікові особливості та типи криз професійного становлення
співробітників правоохоронних органів у період ранньої дорослості;
подальшого розвитку набули теоретико-методологічні положення щодо
подолання професійних криз правоохоронців шляхом корекційно-розвивальної
роботи.
Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що
визначені особливості психологічної корекції кризи професійного становлення
правоохоронців віку ранньої дорослості та розроблені рекомендації щодо
подолання кризи професійного становлення правоохоронців можуть бути
використані у роботі психологічних та соціальних служб з метою ефективної
допомоги

молодим

працівникам,

які

переживають

кризу

професійного

становлення; результати та висновки можуть доповнити зміст навчальних курсів
«Вікова психологія», «Психологія праці», «Соціальна психологія», «Юридична
психологія» та «Основи психоконсультування та психокорекції».
Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність Головного
управління Національної поліції в м. Києві (акт від 31.03.2018) та Департаменту
контррозвідки Служби безпеки України (акт від 01.04.2018), у навчальний процес
Національної

академії

внутрішніх

справ

України

(акт

від

05.02.2018),

Національного університету оборони України ім. І.Черняховського (акт від
24.01.2018) та Глухівського Національного педагогічного університету ім.
О.Довженка (акт від 25.05.2018), у науково-дослідну діяльність Державного
науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (акт від
13.11.2017).
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні
положення дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних
конференціях різного рівня: міжнародних – «Політ. Сучасні проблеми науки.
Гуманітарні науки» (Київ, 2015; 2018); «Modern scientific achievements: experience
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exchange» (USA, Morrisville, 2017); «АВІА-2017» (Київ, 2017); «Авіаційна та
екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень» (Київ, 2017);
міжнародному конгресі – «Aviation in the XXI-st century» «Safety in Aviation and
Space Technologies» (Kyiv, 2016); міжнародному симпозіумі – «Гуманітарний
дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» (Київ, 2018);
всеукраїнських – «Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в
умовах мережевого суспільства» (Київ, 2016); щорічних звітних наукових
конференціях Гуманітарного інституту НАУ (Київ, 2014-2018).
Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 11 публікаціях,
серед них: 4 статті у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у зарубіжному
періодичному науковому виданні; 6 публікацій у збірниках наукових праць та
матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел,
що налічує 217 найменувань (32 іноземною мовою) та 6 додатків. Основний зміст
дисертації викладено на 175 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 265
сторінки. Робота містить 29 таблиць та 6 рисунків.
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РОЗДІЛ

І

ТЕОРЕТИЧНИЙ

ПРОБЛЕМИ

АНАЛІЗ

КРИЗИ

НАУКОВОЇ

ЛІТЕРАТУРИ

ПРОФЕСІЙНОГО

З

СТАНОВЛЕННЯ

ПРАВООХОРОНЦІВ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
У першому розділі здійснено теоретичний аналіз дослідження проблеми
кризи професійного становлення особистості у філософсько-психологічній
літературі; розкрито психологічний зміст кризи професійного становлення
особистості; обґрунтовано вікові особливості та типологію криз професійного
становлення правоохоронців віку ранньої дорослості; окреслено методологічну
основу та наукові підходи до дослідження та психокорекції криз професійного
становлення правоохоронців; визначено структурні компоненти зазначеної кризи.

1.1.

Теоретичний

аналіз

дослідження

проблеми

кризи

професійного

становлення особистості у філософсько-психологічній літературі
Розуміння природи кризи професійного становлення особистості потребує
аналізу

провідних

філософсько-психологічних

поглядів

у

працях

відомих

вітчизняних та зарубіжних вчених-дослідників. З глибокої давнини вважалось, що
всі психічні прояви вироблені душею. Біля витоків знань про душу стояли
давньогрецькі філософи. Так, зокрема Геракліт, вважав, що лише пізнавши себе ми
пізнаємо світ. Проблема переживання кризи цікавила багатьох філософів, теологів і
моралістів. Розглянемо основні теоретико-методологічні підходи до проблеми кризи
професійного становлення особистості, які здавна вважалися породженнями душі.
Одним із перших філософів, у працях якого простежується проблема кризи
професійного становлення особистості у континуумі розподілу праці залежно від
здібностей, був основоположник теорії ідей Платон. Питання розподілу праці
відображені в його книзі «Закони» [123], де Платон розкрив закон «гармонійного
розмаїття праці», згідно якого розмаїттю потреб людей відповідає розмаїття
схильності до праці і розмаїття видів праці. Саме розмаїття потреб, вважає філософ,
є сильним каталізатором соціального розвитку. Отже, безумовною складовою
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професійного становлення особистості Платон вважав наявність здібностей,
таланту до певного виду трудової діяльності. За Платоном, спеціалізація праці є
необхідною умовою поліпшення якості продукту праці. І чим довше працівник
спеціалізується у своєму ремеслі, тим кращі успіхи він матиме. Геніальний учень
Платона, Аристотель, вважав, що основне призначення людини полягає у розумній
діяльності. Не самі властивості людини роблять її кращою, це досягається через
розумні дії, у яких ці властивості розкриваються.
На противагу нерівності, як основи рабовласницької політико-правової
системи, християнство проголосило принцип рівності людей, незалежно від
національності, статі, майнового та політичного становища. Кардинальним
переворотом стало те, що праця почала розглядатися як неодмінна якість нової
людини, що випливає з божественної правди і закону свободи.
Представник філософії марксизму К.Маркс вважав, що праця – це
цілеспрямована діяльність, яка носить предметний і суспільний характери та
матеріалізується в предметі праці. Розподіл праці за різними галузями і видами
діяльності (поділ на професії) – необхідна умова прогресу, в результаті чого
підвищується якість виробництва; а розподіл праці на «фізичну» і «розумову», як
основна передумова виникнення соціальної нерівності й класів. У якості ідеалу для
К.Маркса виступав «гармонійно розвинутий індивідуум», тобто працівник, який
постійно змінює види діяльності, освоює їх і стає всебічно розвинутою людиною,
краще усвідомлюючи своє місце в світі. За К.Марксом, найважливішим результатом
праці є не вироблений товар, а сама людина в її суспільних відносинах.
Отже, на відміну від Платона та Аристотеля, К.Маркс категорично виступав
проти ідеї «покликання», яке закріплює за людиною пожиттєво певну робочу
функцію. Важливою умовою розвитку самої людини, на його думку, є вільний від
рутинної праці час, де сам час розумівся як «простір розвитку особистості».
Питання кризи професійного становлення особистості відображалось у
працях відомих вітчизняних філософів і письменників таких як Г.С.Сковорода,
К.Д.Ушинський, Л.М.Толстой та ін. Геніальний український філософ, поет і
педагог Г.С.Сковорода приніс у світову філософію вчення про «сродній труд»
(споріднену працю). На думку митця, не родовід, майнове багатство та чини, але
«сродність» має визначати істинні виміри людини в суспільстві та суспільства в
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людині. В ідеї «сродності» простежуються зародки проблеми творчості: мотивація
творчості, проблема покликання людини, її обдарувань, нахилів, здібностей,
талановитості, геніальності тощо. За визначенням Г.С.Сковороди, саме праця –
головний чинник буття культури. Прагнення до праці сродної, на переконання
мислителя, закладено природою в кожнім індивіді. Таким чином, Г.С.Сковорода
розглянув проблему професійного становлення особистості через ідею «сродності»
– «людини на своєму місці» [154].
Відомий письменник і педагог К.Д.Ушинський писав: «Якщо ви вдало оберете
роботу і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас знайде», тим самим
підкреслюючи значення професійного становлення особистості, як передумови її
щасливого майбутнього [166, с. 339]. Кризи особистості у контексті духовної кризи
розглядав письменник Л.М.Толстой. У його «Сповіді» прослідковується глибока
духовна криза, а саме, питання про сенс життя. Таким чином, за Л.М.Толстим, будьяка криза – це насамперед смислова криза того способу життя, який ми сповідуємо.
Дослідженню вікових періодів (фаз), що супроводжуються відповідними
кризами, присвятив увагу філософ Р.Гвардіні, котрий кожну фазу життя вважав
своєрідною, які разом утворюють цінність людського життя. Філософ виділив 9
стадій (фаз). Так, після юності відбувається перехід до експансивного
дорослішання, з тридцяти років починається вдосконалення особистості, після
сорока - відбувається криза впізнання людиною кордонів, потім витверезіння
людини. Далі – криза звільнення людини і, насамкінець, фаза мудрої людини.
Отже, проблему кризи професійного становлення особистості Р.Гвардіні розглядав
у взаємозв’язку з відповідними стадіями (фазами) життя, відзначивши їх завдання в
межах розвитку людини.
Передумовою професійного становлення американський філософ Дж.Ролз у
книзі «Теорія справедливості» назвав «первинне благо», під яким розуміє «почуття
власної гідності», а саме: відчуття людиною власної значущості (тверде переконання
в тому, що її концепція власного блага, життєвого плану заслуговує на реалізацію) та
самоповагу, яка включає впевненість у власних здібностях, особливо у професійних
[146]. Таким чином, за Дж.Ролзом, для успішного подолання кризи професійного
становлення потрібно бути «впевненим у власних здібностях», та реалізувати свою
концепцію блага, тобто, виступити суб'єктом побудови власного щастя.
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Проблему професійного становлення серед зарубіжних вчених розглядали у
якості психодинамічного напряму (З.Фрейд), гуманістичного напряму (А.Маслоу,
К.Роджерс), теорії розвитку (Д.Сьюпер), типологічного напряму (Д.Холланд) та ін.
У зарубіжній психології питанням кризи професійного становлення у
континуумі психодинамічного напряму займався З.Фрейд, на думку якого
центральна роль в професійному житті в цілому належить різним формам потреб – від
інстинктів до комплексних психологічних механізмів. Вчений розглядав професійну
діяльність як форму задоволення ранніх дитячих потреб завдяки «каналізації»
(спрямування) в ту чи іншу професійну область енергії лібідо, як процес сублімації
[82]. Таким чином, відповідно до концепції З.Фрейда в нашому дослідженні
розглянуті питання, які ніколи не переставали хвилювати людину, особливо під час
переживання кризи: питання складності внутрішнього світу, душевні конфлікти,
наслідки незадоволених потягів, протиріччя між «бажаним» і «належним» тощо.
Згідно з поглядами К. Юнга, учня З.Фрейда, для успішного подолання кризи
професійного становлення у середньому віці необхідно здійснити перехід від
екстенсивної до інтенсивної позиції, від бажання розширення та завоювання
життєвого простору до концентрації уваги на своїй «самості», як серцевини
особистості [181; 182]. Згідно К.Юнга, в нашому дослідженні набуття цілісності в
середньому віці означає вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів, що веде до
гармонізації свідомих і неусвідомлюваних частин своєї особистості, і особливо,
прийняття своєї Тіні, як центра особистісного несвідомого, що систематизує ті
враження, які були витісненні зі свідомості. Якщо у першій половині свого життя,
ми вивчаємо навколишній світ (у несвідомому накопичуються ті риси нашої
особистості, які суперечать нашим уявленням про себе (Тінь), то в другій половині –
ми пізнаємо його. Свідома зустріч з Тінню в середньому віці дозволяє взяти під
контроль проекції. Таким чином, вторгнення Тіні в середньому віці є важливим
моментом у житті особистості та несе можливість набуття цілісності, а процес
індивідуації дозволяє успішно подолати кризу, набути нових цінностей і орієнтирів,
які будуть визначати подальший розвиток індивіда у майбутньому житті.
Дослідженням кризи професійного становлення особистості у контексті
пошуку сенсу життя займався В.Франкл, згідно з концепцією якого прагнення до
сенсу життя є вроджена мотиваційна тенденція, а тому притаманна всім людям
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[168]. Сенс розглядається науковцем як основний двигун поведінки та розвитку
особистості. В.Франкл вважав, що людина не може позбутися сенсу, його можна
знайти за будь-яких обставин і запропонував наступні шляхи: 1) у справі,
спрямованій на досягнення соціально-значущих цілей (у професійній реалізації); 2)
у переживанні гуманістичних цінностей; 3) зайнявши певну позицію по
відношенню до обставин власного життя. У випадку не реалізації вищезгаданих
шляхів, В.Франкл розрізняв стадії розвитку синдрому безглуздості: екзистенційний
вакуум (або екзистенційну фрустрацію) та екзистенційний невроз. Таким чином,
згідно поглядів В.Франкла, пошук сенсу життя – рушійна сили повноцінного
розвитку особистості, а також професійного становлення. Втрата або відсутність
сенсу життя («екзистенційний вакуум») призводить до настання кризи.
Ідея кризи професійного становлення особистості прослідковується у працях
Е.Фромма. Говорячи про «відчужений характер», науковець визначав його як втрату
людиною ідентичності, як роз’єднання (відчуження) людини і справи якою вона
займається, в результаті чого «втрачається цінність самої праці». У такій ситуації
людина з суб'єкта праці перетворюється в «товар» на «ринку праці та послуг». Якщо,
за К.Марксом, «праця опредмечується в капіталі», то за Е.Фроммом, головною
психологічною особливістю трудящої людини стає її «ідентичність своїй справі».
Головним тут є виділення такого поняття, як «почуття (або відчуття) власної
значущості», яке виникає у людини в результаті успішної праці. Розвитку людини у
праці сприяє лише та робота, яка дозволяє максимально розкрити і розвинути
таланти, закладені в кожній людині [82]. Таким чином, за Е.Фроммом однією з
передумов виникнення кризи професійного становлення є відсутність «відчуття
власної значущості», оскільки кожна людина на шляху професійного становлення
прагне до кращого, а почуття власної значущості дозволяє їй по-новому
аналізувати труднощі, які виникають.
Варто зазначити, що в психологічній літературі поняття «професійний
розвиток» і «професійне становлення» часто ототожнюють. Так, одну з найбільш
популярних за кордоном теорій професійного розвитку, як реалізації Я-концепції,
створив Д.Сьюпер, згідно положень якої: усі люди мають здібності, інтереси; кожна
людина підходить до ряду професій, а професія – ряду індивідів; в залежності від
часу і досвіду змінюються умови професійного розвитку, що обумовлює
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множинність професійного вибору; професійний розвиток складається з ряду
послідовних стадій і фаз; особливості цього розвитку визначаються соціальноекономічним рівнем батьків, властивостями індивіда та його професійними
можливостями і т.д.; професійний розвиток є керованим процесом і полягає в
розвитку і реалізації Я-концепції – сукупності установок і очікувань суб'єкта по
відношенню до світу праці та свого місця в ньому; взаємодія Я-концепції і
реальності відбувається при програванні і виконанні професійних ролей;
задоволеність роботою залежить від того, як індивід знаходить можливості для
реалізації своїх здібностей, інтересів у професійних ситуаціях [213; 214]. Цікавою є
періодизація професійного розвитку особистості за Д.Сьюпером, який розбив цикл
трудового життя на п'ять етапів професійного шляху, виходячи з того, яке місце
робота займає в нашому житті: етап зростання (0-14 років) – розвиток «Я-концепції»;
етап дослідження (15-24); етап зміцнення кар'єри (25-44 років); етап збереження
досягнутого (45-64); етап спаду (після 65 р.) [215; 216]. Під час професійного
самовизначення людина розвиває і уточнює свою професійну «Я-концепцію». Таким
чином, центральним компонентом професійного розвитку в теорії Д.Сьюпера
виступають варіанти професійного шляху, який визначається послідовністю обраних
професійних позицій для реалізації Я-концепції.
Проблема кризи професійного становлення особистості у континуумі
типологічного

напряму

в

зарубіжних

концепціях

представлена

теорією

Д.Холланда, на думку якого процес професійного розвитку обмежується:
визначенням самим індивідом особистісного типу, до якого він належить
(моторний, інтелектуальний, соціальний, адаптаційний, естетичний, такий, що
прагне до влади); відшуковуванням професійної сфери, що відповідає даному типу;
вибором одного з чотирьох кваліфікаційних рівнів цієї професійної сфери, що
визначається розвитком інтелекту і самооцінки [194]. Отже, відповідно до
концепції Д.Холланда, існують деякі «обмеження» до певних видів професійної
діяльності, які будуть нами враховані відповідно до правоохоронців.
Найвидатніші представники гуманістичного напряму в психології А.Маслоу і
К.Роджерс розглядали професійне становлення особистості у контексті прагнення її
до самоактуалізації, розкриття свого потенціалу [198; 199]. Співзвучними із західною
гуманістичною психологією виявилися концепції вітчизняних вчених В.А.Роменця та
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С.Л.Рубінштейна.

Визнання

провідної

ролі

самоактуалізації

об’єднує

всіх

представників даного напряму, незважаючи на деякі розбіжності у поглядах. Таким
чином, відповідно до гуманістичної теорії особистості, однією з основних потреб
людини є самоактуалізація, прагнення до самовдосконалення. У нашому дослідженні
процес самоактуалізації можна розглядати в тісному зв’язку з професійним
становленням особистості, оскільки для людей дорослого віку характерним є
прагнення самореалізуватися у професійній сфері.
Питання кризи професійного становлення особистості у дорослому віці
знайшло своє відображення у працях Е.Еріксона, Е.Коуен, Г.Крайг, Д.Левінсона,
Б.Лівехуда, Р.Хейвінгхерста, Г.Шихі та інших вчених-дослідників.
Р.Хейвінгхерст створив опис життєвого циклу людини, відповідно до завдань,
які необхідно вирішити в даному віці, виділивши шість стадій вікового розвитку
[193]. На думку вченого, завдання у період ранньої дорослості: початок сімейного
життя та професійного становлення. У період середньої дорослості: підтримання
того, що вже створено та адаптація до фізичних та сімейних змін (холосте життя або
створення сім’ї, виховання дітей, розлучення, зміна професії тощо). В період пізньої
дорослості: пристосування до зниження фізичної сили, втрати здоров’я, місця
роботи тощо [87]. Пізніше концепція вікової періодизації Р.Хейвінгстера знаходить
продовження у визначенні етапів професійного шляху особистості, залежно від
основних завдань вікового періоду: людина ідентифікує себе з працюючими
людьми, набуває основні трудові навички та формує працьовитість; набуває
конкретної професії; стає професіоналом; працює на благо суспільства; підводить
підсумки своєї професійної діяльності [139]. Таким чином, за Р.Хейвінгхерстом,
проблема професійного становлення особистості, як і дорослий вік, має ряд періодів,
протягом яких необхідно вирішити певні завдання розвитку, у випадку не вирішення
яких настає криза. Професійне становлення особистості, згідно з поглядами
дослідника, є одним із головних завдань розвитку людини.
Проблему

кризи

професійного

становлення

особистості

Д.Левінсон

досліджував через структуру життя, яка, на думку вченого, складається з
соціальних взаємовідносин та взаємовідносин із навколишнім середовищем.
Перехід від одного етапу до наступного знаменується кризою. Для досягнення
істинної дорослості необхідно вирішити чотири завдання розвитку: сформулювати,
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що собою являє дорослість і що необхідно для її досягнення; знайти наставника;
почати будувати кар'єру; встановити близькі стосунки. Таким чином, у теорії
життєвого розвитку чоловіків і жінок Д.Левінсон особливу увагу приділяє
професійній діяльності, а побудова кар'єри стає окремим важливим компонентом в
структурі життя дорослої особистості.
Серед зарубіжних науковців проблемою вивчення криз займалась Г.Шихі,
яка розглядає «таємниці життєвого циклу», особливу увагу звертаючи на періоди:
від народження до 20 років «відрив від батьківських коренів»; 20-30 років
(«пошуки в 20 років» – підготовка до основної справи життя); 30-35 років («перехід
до тридцятирічного віку» – укорінення в житті); 35-45 років («десятирічний період
підведення підсумків»). Згідно поглідів дослідниці, кожен перехід на наступний
щабель розвитку змушує людину руйнувати існуючу захисну структуру, внаслідок
чого настає криза. Як зазначає Г.Шихі, у такі моменти спосіб життя піддається
змінам у чотирьох вимірах: внутрішнє відчуття себе по відношенню до інших;
відчуття безпеки і небезпеки; наше сприйняття часу – чи достатньо у нас часу;
відчуття фізичного спаду. Всі ці відчуття задають основний тон життя й
підштовхують нас до тих чи інших рішень. Таким чином, на думку Г.Шихі, будьякий розвиток вимагає тимчасової відмови від безпеки, а професійний – готовності
до змін у житті: відмова від роботи, що не приносить задоволення, від цінностей, в
які не віримо, від відносин, які втратили свою значущість, оскільки, переживаючи
кризу, людина завжди виходить з неї заново відроджуючись[178].
Досліджуючи природу кризи професійного становлення особистості, Е.Коуен
побудувала «Схему розвитку», в якій відобразила життєві цикли людини. У
колонці «життєві стадії» зазначена природна вікова зміна людини, «ключові
системи» дозволяють оцінити соціальне оточення людини в кожен період її життя.
«Завдання розвитку» пов'язані з виживанням людини і досягненням щастя.
«Ресурси розвитку» містять зміст, необхідний людині для вирішення її життєвих
завдань розвитку [5]. Кожна стадія, згідно поглядів Е.Коуен, має свої кризи
розвитку, які будуть вирішуватися залежно від характеру вирішення життєвих
завдань (з використанням ресурсів). Отже, схема розвитку Е.Коуен дозволяє
співвідносити зміст задач життєвої стадії та особливості їх вирішення з фізичним
паспортним віком людини, аналізувати прояв різних почуттів як змісту кризи;
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містить соціально та індивідуально значущі вікові особливості людини, пов'язані зі
зміною її місця в системі культурних відносин: появу своєї сім'ї всередині
батьківської; дорослішання дітей; професійний розвиток; пенсійний вік тощо.
Кризи професійного становлення у контексті психології розвитку та криз
особистості досліджувала Г.Крайг, наголосивши, що відмітною ознакою зрілості є
позитивне вирішення протиріч і проблем, здатність реагувати на зміни і
пристосовуватися до нових умов. Одним із основних завдань періоду дорослості, на
думку дослідниці, є професійне становлення, яке по-різному відбувається для
чоловіків та жінок [87]. Окрім того, вона відмічає, що період кризи несе в собі
стрес для обох статей, однак, вони демонструють різні реакції на процес
переоцінки на цьому етапі. Таким чином, за Г.Крайг, будь-яка криза – це
переломний момент на життєвому шляху людини і полягає в усвідомленні і
переживаннях невідповідності її життєвих задумів та цілей, основних потреб та
уявлень про себе до умов існування, які особистість не в змозі змінити.
Б.Лівехуд кризу професійного становлення розглядав як частину життєвої
кризи, тобто, джерело нового розвитку людини. Життєвий шлях людини він вбачав
у трьох аспектах: біологічному, психологічному та духовному [91]. У житті
людини (біологічний аспект) Б.Лівехуд розрізняє три фази: період росту, в який
відбувається більше створення, ніж руйнування; період рівноваги між творенням і
руйнуванням; і період інволюції, наростаючого руйнування. Перехідні етапи між
цими фазами становлять кризи. Розглядаючи кризи розвитку, Б.Лівехуд акцентує
увагу на зміні ціннісно-смислової сфери особистості, виділяючи наступні фази:
асиміляція, інтеграція, душевне сприйняття, зростання (до 20 років); експансія:
переробка досвіду – рівновага між біологічною та духовною лініями розвитку (2040 років); соціальна (після 40 років): передача досвіду іншим – продовження
психічного, духовного розвитку, але згасання біологічного. Духовний розвиток
людини (духовний аспект) так само, як і професійний, за Б.Лівехудом, відбувається
на початку життя з усвідомлення свого «Я». Усвідомлення «Я», переживання «Я» і
здійснення «Я», можуть пройти в середній фазі життя подальший розвиток,
відобразившись у душевних устремліннях, професійній діяльності, ставленні до
праці. Нереалізація цього «Я» призводить до кризи [91]. Отже, за Б.Лівехудом,
особистий і професійний розвиток людини узгоджують її життя у відповідності з

32
«внутрішнім голосом» і, як наслідок, криза відбувається як рушійна сила розвитку
особистості, тобто «сходинка» вверх. Людина, вступивши на шлях внутрішнього
розвитку, має позитивні наслідки і для себе, і для її місця в суспільстві.
У вітчизняній психології заслуговує на увагу акмеологічна концепція
розвитку професіонала (А.О.Деркач, В.Г.Зазикін, О.О.Бодальов та ін.), яка має дві
площини системи поглядів: змістовну і структурно-процесуальну. Змістовно
розвиток «суб'єкта праці» до рівня професіонала розглядається в контексті
загального розширення суб'єктного простору особистості, її професійного і
морального «збагачення». Процесуальний розвиток – з системних позицій, а саме: у
зв'язку зі змінами і розвитком підсистем професіоналізму особистості і діяльності,
нормативного регулювання, мотивації на саморозвиток і професійні досягнення,
рефлексивної самоорганізації та в плані розкриття творчого потенціалу особистості
[3; 47; 51; 52]. Отже, на думку вчених, професіональне становлення досягається в
процесі і в результаті розвитку здібностей, професійно важливих і особистісноділових

якостей,

акмеологічних

інваріантів

професіоналізму,

рефлексивної

організації і культури, творчого та інноваційного потенціалу, мотивації досягнень,
розкриття потенціалу і наявності сильної і адекватної мотивації.
У вітчизняній психології проблему кризи професійного становлення
особистості досліджували представники стадіальної концепції (Є.О.Клімов,
Е.Ф.Зєєр, Т.В.Кудрявцев, В.І.Ковальов та ін.), згідно основних положень якої:
суб'єкт праці в своєму професійному розвитку проходить ряд послідовних етапів,
на кожному з яких відбувається формування різних психічних новоутворень, що
готують суб'єкта до переходу на іншу, найчастіше більш високу стадію розвитку.
Проблему кризу професійного становлення Є.О.Клімов вивчав у контексті
розвитку особистості
характеризуються

як

певною

суб'єкта

праці,

соціальною

що

проходить ряд

ситуацією

розвитку,

стадій,

які

специфічними

завданнями, які на даному етапі стоять перед суб'єктом, особливостями в оволодінні
соціальним досвідом та формуванням різних психічних утворень [76; 77]. Розвиток
людини як суб'єкта професійної діяльності описується Є.О.Клімовим як процес
«покрокового» виникнення. Ще в ході навчання стадія допрофесійного розвитку
переходить в стадію вибору професії (фаза оптанта). Із завершенням стадії оптанта
суб'єкт вступає в стадію професійного розвитку, яка включає в себе фази: адепта
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(професійної підготовки); адаптації; інтернала (професіоналізації); майстерності;
авторитету; наставництва [76, с. 418-424]. Всі вони відображають становлення
професійної свідомості особистості і є етапами формування професіоналізму.
Відомий представник стадіальної концепції Е.Ф.Зєєр у процесі професійного
становлення особистості виділив такі стадії: оптації, професійної підготовки,
професійної адаптації, професіоналізації та майстерності [63], підставами для
виділення яких є соціальна ситуація розвитку, рівень реалізації професійної
діяльності та психологічні новоутворення, що виникають в процесі професійного
становлення особистості. Отже, на думку вченого, кризи професійного становлення
проявляються у зміні спрямованості професійного розвитку особи та викликають
перебудову психологічної структури особистості [64]. Власне становлення
особистості, за визначенням дослідника, обов’язково передбачає потребу в
розвитку, саморозвитку та професійному самозбереженні [63, с. 29; 102].
Задоволеність професійною діяльністю впливає на самопочуття людини, стан її
фізичного і психічного здоров’я тощо. Тобто, для більшості людей професійна
діяльність виступає основою розвитку особистості [63, с. 30].
Проблему кризи професійного становлення Т.В.Кудрявцев досліджував як
складний, тривалий і суперечливий процес, що містить наступні стадії: формування
професійних намірів і первісне орієнтування в різних сферах трудової діяльності;
професійне навчання і виховання; входження в професійну діяльність; реалізацію
професійних устремлінь в самостійній професійній діяльності. Отже, відповідно до
поглядів Т.В.Кудрявцева, виділення психологічних критеріїв кризи професійного
становлення в нашому дослідженні дозволить виявити можливі причини зниження
ефективності професійної діяльності та задоволеності працею [88, с. 82-85].
Стадіальну концепцію професійного розвитку поділяє і В.І.Ковальов, на думку якого
професійне становлення особистості проходить наступні етапи: передпрофесійний,
вибір професії, професійне навчання, професійну діяльність [79, с. 85].
Таким чином, прихильники стадіальної концепції професійного розвитку
особистості велику увагу приділяють психологічним критеріям виокремлення
відповідних етапів і умов їх успішного проходження особистістю.
Цікавою для нашого дослідження є модель професійного розвитку Л.М.Мітіної,
яка має такі стадії: самовизначення (здатність особистості якісно порівнювати себе з
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іншими, усвідомлювати необхідність власних змін і перетворень); самовираження
(співвіднесення власної поведінки і мотивації); самореалізація (формування життєвої
філософії себе як професіонала, усвідомлення сенсу життя). Згідно зазначеної моделі
професіонал характеризується здатністю побачити власну професійну діяльність
цілісною [102; 103]. Таким чином, за Л.М.Мітіною, криза професійного становлення
обумовлена виникненням протиріч між Я-діючим, Я-відображеним і Я-творчим.
Ю.П.Поварьонков розглядав професіоналізацію як процес формування
особистості і діяльності професіонала, а особистість професіонала – як
інтегральну системну якість, яка виявляється на певному етапі професійного
становлення. На думку вченого, сутністю процесу професійного становлення
особистості є форма професійної соціалізації та індивідуалізації; частина
життєвого шляху індивіда; специфічна форма професійного розвитку і навчання;
специфічна форма прояву активності індивіда. Системоутворюючим фактором
професійного становлення виступає конвергенція індивідуальних (суб'єктивних) і
соціальних (об'єктивних) факторів, співвідношення яких змінюється в міру
професіоналізації особистості: на перших етапах провідна роль належить
професійної соціалізації, а на більш пізніх – професійній індивідуалізації [124;
125; 126]. Отже, згідно з поглядами Ю.П.Поварьонкова, критеріями професійного
становлення професіонала виступають професійна продуктивність, професійна
ідентичність і професійна зрілість.
Серед сучасників проблему кризи професійного становлення особистості
вивчали

Г.С.Абрамова,

К.О.Абульханова-Славська,

І.С.Булах,

Є.О.Климов,

О.М.Кокун, В.Т.Кудрявцев, Т.А.Миронова, Ю.П.Поваренков, М.С.Пряжников,
О.Ю.Пряжникова, З.Л.Становських, Т.М.Титаренко, Л.М. Юрьєва та ін.
Психологічні особливості кризових станів особистості досліджувала
Г.С.Абрамова, на думку якої, період дорослості – це початок освоєння
екзистенціальних соціальних ролей (Матері і Батька), подружніх і професійних,
що вимагає прийняття на себе зобов'язань та особистісної цілісності. Перехід від
однієї особистісної цілісності до іншої дослідниця називає кризою – часом
посилення

уразливості

й

зростаючого

потенціалу

людини.

Отже,

за

Г.С.Абрамовою, на кожній стадії розвитку, в тому числі професійного, є новий
конфлікт, який впливає на появу нових якостей особистості і дає поштовх для
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зростання при сприятливому його вирішенні, а при деструктивному – стає
джерелом слабкості особистості [1].
Проблема

взаємовпливу

професійного

та

особистісного

в

процесі

професійного розвитку знаходилась в полі уваги дослідників К.О.АбульхановоїСлавської та А.Р.Фонарьова. Дослідниця розглядає характер зв'язку особи з
професією як фактор, що обумовлює потенціал руху особистості в майбутньому і
задоволеності теперішнім [3]. А.Р.Фонарьов кризу професійного становлення
пов'язує із особистісним розвитком індивіда, виокремивши наступні форми
професійного становлення: індивідуальна форма (характеризується прагненням до
збереження засвоєних форм і дій і підтримки відповідності між індивідуальноособистісними особливостями людини і професійною діяльністю); індивідуальнаособистісна форма (обумовлена виникненням невпевненості в своїх силах,
неясності життєвих цілей); особистісна форма (характеризується зміною
структури професійної діяльності та її змісту разом з особистісним зростанням
фахівця, який знаходить в ній нові грані, новий сенс). Таким чином, за
А.Р.Фонарьовим, розвиток особистості стимулює перетворення професійної
діяльності і призводить до подальшого особистісного росту, що наповнює
професійну діяльність новим смисловим змістом [167, с. 88-93], внаслідок чого
виникає криза професійного становлення. Особистісний розвиток, на думку
дослідника, є однією з необхідних умов подолання цієї кризи.
Кризу професійного становлення особистості в контексті моральних
чинників розглядав Б.С.Братусь, наголошуючи на значенні останніх. Так, на
думку дослідника, умовами і критеріями нормального розвитку особистості є
ставлення

до

іншої

людини

як

до

самоцінності,

а

також

внутрішня

відповідальність перед собою та іншими [35]. Отже, професійно-етичні норми,
цінності та ідеали визначають розвиток ціннісного компонента професійної
самосвідомості, стають частиною особистісного світогляду, визначаючи вектор
професійної діяльності людини та виступають внутрішніми ресурсами для
подолання кризи.
Серед основних феноменів професійного розвитку Т.Л.Миронова відмітила:
оволодіння, розширення, спеціалізація і уніфікація професійного досвіду;
оптимізація структури розумових процесів особистості (розвиток сенсорної та
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сенсомоторної чутливості, розвиток загальних і спеціальних здібностей);
формування та оволодіння схемами професійних дій; формування уявлення про
моральні цінності професії, її значущості; формування адекватного уявлення про
власні можливості, про відповідність їх вимогам професії. Таким чином, згідно з
поглядами

вченої,

важливим

напрямком

професійного

становлення

є

вдосконалення знань про себе і формування індивідуально-своєрідних способів
вирішення типових задач професійної діяльності з урахуванням внутрішніх [101].
Основні чинники криз професійного становлення особистості та шляхи їх
подолання вивчали М.С.Пряжников та О.Ю.Пряжникова [140; 141], згідно з
поглядами яких, професійне становлення особистості є основним засобом
самоствердження людини. Серед виокремлених науковцями криз професійного
становлення ми зупинимося на тих, котрі стосується досліджуваного нами віку
ранньої дорослості: кризі професійної адаптації, кризі професійного зростання та
кризі професійної кар’єри на прикладі правоохоронців [80].
Щоб зрозуміти природу криз професійного становлення особистості,
зупинимося на понятті «криза», яке виникло ще в часи стародавньої Греції й
означало рішення, поворотний пункт, результат. У китайській мові криза
визначається як «повний небезпеки шанс» а також, як можливість розвитку
людини. Нинішнє розуміння кризи майже не відрізняється від цього [111].
Поняттю «криза» приділяли увагу такі вчені як Б.Г.Ананьєв, Р.Асаджіолі,
Л.І.Божович, І.С.Булах, Ф.Є.Василюк, Л.С.Виготський, М.В.Гамезо, С.Грофф,
Д.Б.Ельконін, Е.Еріксон, Б.В.Зейгарник, О.М.Леонтьєв, Б.Лівехуд, Д.Льовінсон,
О.Маслоу, А.А.Осипова, Л.А.Пергаменщик, Е.Т.Соколова, З.Фрейд, К.Г.Юнг та ін.
За визначенням американських вчених-дослідників (Р.Улмера, М.Сігера,
Т.Селлнау, С.Вінетта), криза означає «час випробувань» або «надзвичайну подію»
і має свої визначальні ознаки: несподіваність, невизначеність та загроза важливим
цілям [209]. Згідно С.Вінетта, криза – це процес трансформації старої системи, яка
вже не може самоорганізовуватись й бути керованою [217]. Таким чином, ще
однією ознакою кризи є необхідність змін.
Л.С.Виготський вважав, що криза – це переломний пункт в нормальному
перебігу психічного розвитку; ланцюг внутрішніх змін людини при відносно
незначних зовнішніх змінах. Сутністю кожної кризи, зазначав вчений, є
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перебудова внутрішнього переживання, що визначає ставлення людини до
середовища, зміна потреб і спонукань, рушійних його поведінкою [45; 46]. На це
вказувала і Л.І.Божович, згідно з думкою якої основною причиною виникнення
кризи є незадоволення нових потреб людини. Суперечності, що становлять суть
кризи, можуть протікати в гострій формі, породжуючи сильні емоційні
переживання [29; 30; 31].
На думку Л.А.Пергаменщика, криза – це ситуація емоційного і розумового
стресу, що вимагає зміни уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу і
тягне за собою зміни в структурі особистості, які можуть носити як позитивний,
так і негативний характер [119]. Отже, криза – будь-яке раптове переривання
нормального перебігу подій у житті індивіда чи суспільства, яке вимагає
переоцінки моделей діяльності і мислення.
М.В.Гамезо вважає, що поняття «криза» має два основні значення: криза як
етап життя – будь-яка поворотна подія в житті, що робить неможливим спокійне,
звичне функціонування і вимагає перебудови багатьох поведінкових стереотипів;
криза як етап розвитку – це особливі, відносно нетривалі за часом періоди
онтогенезу, які характеризуються різкими психологічними змінами [48; 120].
Ф.Є.Василюк під кризою розуміє критичний момент і поворотний пункт на
життєвому шляху людини [40]. О.Р.Фонарьов вважає, що криза – це індивідуальноособистісна форма психологічної регуляції діяльності, після якої людина може
піднятися до особистісної форми регуляції, або може повернутися до індивідуальної
форми регуляції. Але в обох випадках виникає нова ціннісна система, що дозволяє
відновити цілісність особистості і набути сенсу життя [167].
Кризи професійного становлення з точки зору особистісного розвитку
розглядала Т.М.Титаренко, вважаючи, що людина завжди має вибір життєвого
шляху, подальшого напрямку самовдосконалення. Кризою дослідниця називає
такий «віраж на життєвому шляху, коли під загрозою опиняється життєвий задум,
проект майбутньої світобудови», коли старий життєвий світ руйнується і людині
доводиться відмовлятися від звичних уявлень про цінності, ідеали, цілі. Отже, за
Т.М.Титаренко, кризу можна визначити як тривалий внутрішній конфлікт з
приводу життя, його сенсу, головних цілей та шляхів їх досягнення [165].
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На думку Л.М.Юрьєвої, під життєвими обставинами, які ведуть до кризи,
слід розуміти події, які створюють потенційну або активну загрозу задоволенню
фундаментальних потреб і ставлять перед людиною проблему, яку вона не може
вирішити в короткий час і звичним способом. Кризу авторка розглядає як невдалу
спробу подолання, реакції на загрозливі проблеми або ситуації. Отже, згідно з
поглядами Л.М.Юрьєвої, причинами виникнення кризових станів є: соціальні та
ситуаційні

чинники,

індивідуально-типологічні

та

біологічні

особливості

особистості, які будуть враховані в нашому дослідженні, оскільки, дослідниця
наголошує на ролі деяких особливостей особистості в генезисі кризових станів,
відзначивши вплив емоційної лабільності, підвищеної тривожності, акцентуацій
характеру тощо на розвиток кризи [184].
Вагомий внесок у дослідженні проблеми кризи професійного становлення
особистості належить О.М.Кокуну, який, проаналізувавши погляди сучасників і
попередників, висвітлив основні підходи до розуміння кризи професійного
становлення фахівця. Отже, на думку вченого, кризи професійного становлення
особистості являють особливу групу психологічних криз, що виникають на різних
етапах професійного шляху, відображаючи специфічні закономірності, які не
зводяться до закономірностей життєвого шляху особистості [80].
За визначенням І.С.Булах, криза – це тривалий внутрішній конфлікт
особистості з приводу життя в цілому, його сенсу, головних цілей та шляхів їх
досягнення. Тобто, це і є життєва криза, особливості виникнення якої полягає у
наявності внутрішніх конфліктів, які досягають піку, коли особистість починає
гостро відчувати «нездійсненність можливого здійсненого». Показниками кризового
стану,

на

думку

дослідниці,

є:

зниження

адаптованості,

падіння

рівня

самоприйняття, примітивізація саморегуляції поведінки тощо. До складних
життєвих ситуацій дослідниця відносить: критичну ситуацію (коли життєві
обставини загострюються, не залишаючи часу на адаптацію, наприклад, звільнення з
роботи); кризову ситуацію (перебування людини в негативному полюсі власного «Яобразу»); екзистенційну ситуацію (коли людина втрачає сенс існування) та
термінальна ситуація (виникає «за межею екзистенційного вибору») [37]. Згідно
поглядів І.С.Булах, існують й різні типи ставлення людини до кризової ситуації:
ігнорувальне (особистість прагне не помічати конфлікти, не здатна або не хоче

39
адекватно оцінити ситуацію); перебільшуюче (коли перебільшують симптоми чи
складні обставини); демонстративне (надмірне привертання уваги до себе через
демонстрацію власних переживань тощо); волюнтаристське (заперечення реальної
дійсності, відмова від допомоги) та продуктивне ставлення (об’єктивне сприйняття
себе та ситуації, яка склалася) [37].
На думку А.А.Осипової, будь-яку кризу можна описати за наступною
схемою: джерела кризи (протиріччя, проблеми, що виникли у людини); симптоми
кризи; обставини, що поглиблюють протікання кризи або полегшують вихід з
кризи; шляхи виходу з кризи; вплив кризи на успішність діяльності людини;
форми «розплати» за невихід з кризи; особливості психологічної допомоги, якої
потребує людина, що опинилася в кризовій ситуації [113].
Таким чином, як психологічний феномен криза розглядається як соціальнопсихологічна ситуація, як особливий стан та як процес переживання.
Проведений нами аналіз наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних
авторів, дозволяє дійти висновку, що без криз життя людини є неможливим, адже
вони є перехідними моментами, критичними точками розвитку, які спонукають
особистість до перегляду власного життя, цілей, діяльності тощо. Важливим
аспектом є те, що в результаті виходу з кризи людина вже по-іншому ставиться до
світу і свого місця в ньому, її основною метою стають вибір нової стратегії власного
життя та придбання нових цінностей.
Для позначення особистісних змін, які відбуваються під час засвоєння і
здійснення

професійної

діяльності

в

психології

застосовують

термін

«професіогенез», тобто процес становлення особистості фахівця від початку
вибору професії і до припинення трудової діяльності [80]. За визначенням
В.А.Толочека, процес професійного становлення – це процес періодичних
«підйомів» і «падінь», зміни стадій професіоналізації та депрофесіоналізації,
зміни структури професійно важливих якостей, мотивації праці, життєвих
цінностей людини [166].
За визначенням Е.Ф.Зєєра, професійне становлення – це формування
професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих та професійно
важливих якостей і їх інтеграція, готовність до постійного професійного зростання,
пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності у
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відповідності до індивідуально-психологічних особливостей людини. Вчений
наводить наступні складові професійного становлення фахівця: спрямованість
особистості

(мотиви,

ціннісні

орієнтації,

професійна

позиція,

соціально-

професійний статус); професійна компетентність – сукупність професійних знань,
умінь, способів виконання професійної діяльності; професійно важливі якості – це
психологічні якості особистості, що визначають продуктивність діяльності;
професійно значимі психофізіологічні властивості (зорово-рухова координація,
окомір, нейротизм, екстраверсія, реактивність тощо) [63].
Таким чином, якщо говорити про професійне становлення, як про значну
частину онтогенезу людини, яка охоплює період від початку формування
професійних намірів до завершення професійного життя, професійне становлення
правоохоронців є також складним довготривалим процесом, який передбачає не
лише поступовий перехід від одного етапу професійного розвитку до іншого, а й
виникнення професійних криз, які є накопиченням як зовнішніх так і внутрішніх
протиріч особистості правоохоронця.
Вартим уваги є той факт, що в психологічній літературі поняття
«професійний розвиток» і «професійне становлення» часто ототожнюють. Однак,
на думку деяких авторів поняття «професійне становлення» є ширшим
(О.А.Ангеловський, О.М.Кокун). Таким чином, поняття «професійний розвиток»
може бути витлумачено в широкому і вузькому значенні. У широкому значенні
воно включене в поняття «професіоналізація особистості» і означає зміну
психологічних

структур

особистості,

пов'язану

із

засвоєнням

людиною

професійних знань, умінь, навичок, ідеалів і цінностей тощо. У вузькому –
поняття «професійний розвиток» використовується для акцентування уваги на
психологічній складовій процесу професійного становлення людини і означає
становлення і розвиток професійної самосвідомості [11].
Т.В.Кудрявцев розглядав професійне становлення особистості як складний,
тривалий і суперечливий процес,який має наступні стадії: формування професійних
намірів і первісне орієнтування в різних сферах трудової діяльності; професійне
навчання і виховання; входження в професійну діяльність; реалізація професійних
устремлінь особистості в самостійній професійній діяльності. На думку автора,
виділення психологічних критеріїв професійного розвитку дозволяє виявити
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можливі

причини

зниження

ефективності

професійної

діяльності

[88].

Ю.П.Поваренков розглядає процес професійного становлення і реалізації як
вирішення комплексу завдань професійного розвитку, які ставить перед собою
суб’єкт пізнання і прийняття соціальної ситуації професійного розвитку з
урахуванням своїх життєвих і професійних завдань [126].
Кризи професійного становлення науковці відносять до нормативних криз
розвитку особистості, які є закономірним явищем дорослого періоду розвитку, і
характеризуються протиріччям між нормативними структурно-особистісними
перетвореннями, що відповідають віку та віковим завданням особистісного
розвитку, й прагненням до збереження індивідуальної цілісності [80; 124]. Таким
чином, дані кризи можна визначити як різкі зміни темпу та вектора професійного
розвитку. Нетривалі за часом, вони найяскравіше виявляються під час переходу
від однієї стадії професійного становлення до іншої. Такі кризи проходять,
зазвичай, без яскраво виражених змін професійної поведінки, однак, перебудова
значеннєвих структур професійної свідомості, переорієнтація на нові цілі готують
зміну способів виконання діяльності, зумовлюють зміни взаємин з навколишніми,
а іноді – до зміни професії.
На думку А.К.Маркової, професійні кризи виникають на стику окремих
етапів (перехід на нову посаду всередині професії, перекваліфікація, перехід на
нове місце роботи і т.п.), коли «старе» в професійній діяльності вже не задовольняє,
а «нове» ще не знайдено. Кризи можуть бути викликані і внутрішніми причинами.
Зазвичай кризи протікають непомітно, проте сприяють перебудові смислових
структур професійної свідомості, переорієнтаціям на нові цілі, корекції професійної
позиції і призводять до змін у взаєминах з оточуючими людьми та способів
виконання діяльності [96].
Згідно поглядів Л.О.Котлової, професійні кризи виявляються протягом усієї
трудової діяльності й у високопрофесійних фахівців. При даній кризі спостерігається
зниження професійної самооцінки, відчуття вичерпаності своїх можливостей,
посилення захисних мотивів, зниження інтересу до подальшого зростання [85]. За
О.О.Бодальовим, кризові явища іноді спостерігаються при високому рівні
професійної компетентності та супроводжуються професійною безпорадністю. Як
наслідок виникає стан професійної апатії і пасивності. Почуття постійної
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незадоволеності собою, пошук нових форм і способів самоздійснення в професійній
діяльності, зосередженість на проблемі професійного розвитку – приводить
особистість до невідповідності з реальністю, породжуючи конфлікт із собою [28].
До основних чинників криз професійного становлення науковці відносять:
наднормативну активність, як наслідок незадоволеності своїм становищем,
статусом, відносинами в колективі; соціально-економічні умови життєдіяльності
людини (скорочення робочих місць, ліквідація підприємства, переїзд); вікові
психофізіологічні зміни; вступ на нову посаду; повну захопленість професійною
діяльністю («трудоголіки»); зміни в життєдіяльності; якісну перебудову способів
виконання професійної діяльності [63].
У вітчизняній психологічні літературі виокремленні наступні фази
професійних криз: 1) Предкритична фаза: проблеми не завжди усвідомлюються,
але проявляються в психологічному дискомфорті, дратівливості, невдоволенні
організацією, оплатою праці, керівництвом. 2) Критична фаза: усвідомлена
незадоволеність працівника приводить до вироблення варіантів зміни ситуації,
шляхів розвитку подальшого професійного життя, виникають конфлікти: а)
мотиваційний, пов'язаний з втратою інтересу до навчання, роботи, втратою
перспектив професійного розвитку; б) когнітивно-діяльнісний – незадоволеність
змістом і способами здійснення діяльності; в) поведінковий – незадоволеність
міжособистісними стосунками в колективі, соціально-професійним статусом та ін.
Конфлікт супроводжується рефлексією, ревізією навчально-професійної ситуації,
аналізом своїх можливостей і здібностей. Вирішення конфлікту приводить кризу в
посткритичну фазу. 3) Посткритична фаза: власне вирішення кризи [63].
Способи виходу з кризи можуть мати конструктивний, професійнонейтральний

і

деструктивний

характер.

Конструктивний

вихід

припускає

підвищення професійної кваліфікації, пошук нових способів виконання діяльності,
зміну професійного статусу, місця роботи і перекваліфікацію. Такий спосіб вимагає
від особистості прояву наднормативної професійної активності, здійснення вчинків,
які прокладають новий шлях для її професійного розвитку. Професійно-нейтральне
ставлення особистості до криз призводить до професійної стагнації, байдужості і
пасивності. Особистість намагається реалізувати себе поза професійною діяльністю:
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в побуті, різного роду хобі тощо. Деструктивні наслідки криз виражаються в
професійній апатії, пияцтві, безділлі тощо.
Узагальнюючи здійснений аналіз наукових джерел зазначимо, що
проблема кризи професійного становлення особистості привертала до себе увагу
філософів, теологів, письменників, соціологів, педагогів і психологів, які
досліджували дану проблему з точки зору поділу праці на розумову і фізичну,
залежно від «покликання» (Платон, Аристотель); принципу рівності людей – в
християнському віросповіданні (А.Блажений, Н.Літописець); ідеї «сродності»
(Г.С.Сковорода); духовної кризи (Л.Толстой); як умову прогресу «гармонійно
розвинутого індивідуума» (К.Маркс).
Проблема кризи професійного становлення знайшла своє відображення у
наукових підходах: теорій розвитку – реалізація Я-концепції (Д.Сьюпер);
типологічного

напряму

(Д.Холланд);

гуманістичного

напряму

(А.Маслоу,

К.Роджерс); пошук сенсу життя (В.Франкл); «відчуття власної значущості,
гідності» (Е.Фромм, Дж.Ролз); умова ідентичності (Е.Еріксон); етапи професійного
шляху (Р.Хейвінгхерст); завдання дорослого віку (Д.Левінсон); нормативна криза
(Г.Шихі, Г.Крайг); схема розвитку життєвого циклу (Е.Коуен) та шлях до
внутрішнього розвитку (Б.Лівехуд).
У дослідженні враховані наступні психологічні концепції кризи професійного
становлення
(О.О.Бодальов,

особистості:
А.О.Деркач,

акмеологічна
В.Г.Зазикін),

концепція
стадіальна

розвитку

професіонала

концепція

(Е.Ф.Зєєр,

Є.О.Клімов, В.І.Ковальов, Т.В.Кудрявцев), гуманістична концепція (В.А.Роменець,
С.ЛРубінштейн), у контексті взаємовпливу професійного та особистісного
(К.О.Абульханова-Славська,

А.Р.Фонарьов),

процес

професіоналізації

(Н.С.Глуханюк, Л.М.Мітіна, О.Р.Фонарьов), з позиції психологічної готовності до
професійної діяльності (В.Т.Мишкіна, В.Д.Шадриков), перехід від однієї особистісної
цілісності до іншої (Г.С.Абрамова), у контексті моральних чинників людини
(Б.С.Братусь), показника професійного розвитку (Т.Л.Миронова) та внутрішнього
конфлікту (І.С.Булах, Т.М.Титаренко, Л.М.Юрьєва), як особлива група психологічних
криз (О.М.Кокун, М.С. та О.Ю.Пряжникови) та ін.
Однак, незважаючи на своєрідність та розробленість кожного з цих напрямів,
проблема кризи професійного становлення особистості залишилася значною мірою
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поза увагою вчених-дослідників і потребує уточнення. Особливої уваги потребує
питання корекції та створення умов для конструктивного виходу з кризових станів.
Професійне становлення особистості – це процес формування професійної
спрямованості, компетентності, соціально значущих та професійно важливих
якостей, готовність до постійного професійного зростання. Кризи професійного
становлення виражаються в зміні темпу і вектора професійного розвитку
особистості та характеризуються протиріччями між нормативними структурноособистісними перетвореннями, що відповідають віковим завданням особистісного
розвитку, й прагненням до збереження індивідуальної цілісності. Факторами, що
детермінують кризи, виступають: розвиток самосвідомості (прийняття «Яреального», формування фундаменту ціннісних орієнтацій, пошуку шляхів для
самореалізації, проекція провідних напрямків життєтворчості тощо); зміна
соціально-професійної ситуації; якісна перебудова способів виконання професійної
діяльності; повна поглиненість професійною діяльністю; соціально-економічні
умови життєдіяльності; службові і життєво важливі події.
Зважаючи на зазначене, криза професійного становлення правоохоронців – це
психологічний феномен, поява якого зумовлена суперечністю між потребою
суб’єкта в подальшій професійній самореалізації та неможливістю здійснювати її в
тому вигляді і формі, в якому це відбувалось раніше, при цьому в особистості
недостатньо способів ефективного подолання труднощів професійного розвитку.
Криза характеризується змінами у сфері професійних цінностей, мотивації праці,
професійної самосвідомості, ревізією власної Я-концепції, незадоволеністю собою і
своїм професійним статусом, зниженням рівня якості виконання професійних дій
тощо. У разі конструктивного вирішення кризи відбувається перебудова
психологічної структури особистості, стимулюється професійний розвиток,
внаслідок чого особистість піднімається на більш високий рівень розвитку.
Детермінуючими факторами виникнення кризи професійного становлення
правоохоронців є: труднощі професійної адаптації, розбіжність професійних
очікувань і реальності; незадоволеність собою і своїм професійним статусом,
потреба у подальшому підвищенні кваліфікації; ревізія власної Я-концепції,
перебудова соціально-професійних цінностей і відносин, потреба в самовизначенні
і самоорганізації; соціально-економічні умови; перехід на нову посаду, атестація,

45
отримання чергового звання; поглиненість професійною діяльністю; вікові
психофізіологічні зміни; специфіка служби; гендерні стереотипи в правоохоронних
органах тощо.
1.2.

Вікова динаміка професійного розвитку правоохоронців віку ранньої
дорослості та закономірності появи кризових явищ у процесі їх
професійного становлення
Питанню дослідження даної вікової категорії присвятили увагу такі вчені як

Е.Еріксон,

Р.Кеган,

Р.Хейвінгхерст,

Д.Левінсон,

У.Шейо,

Г.Лейбові-Віф,

Б.Г.Ананьєв,

Дж.Льовінджер,

Н.В.Кузьміна,

К.Рігел,

Ю.Н.Кулюткін,

Є.М.Нікірєєв, П.А.Просецький, О.І.Степанова, В.А.Якунін та ін.
Період дорослості у порівнянні з іншими віковими періодами охоплює
значно більший відрізок часу життя людини і тому опис його особливостей є
ускладненим. Традиційно вважалося, що вік дорослості – це стабільний період
життя дорослої, сформованої людини і тому ніяких особливих змін у психічному
розвитку особистості не відбувається. Але більш ретельне вивчення цього
вікового періоду довело, що з настанням дорослості процес розвитку людини не
припиняється і не завершується, йому притаманні протиріччя і гетерохроність;
виділяють сензитивні і критичні періоди, психофізіологічний розвиток не є
статичним, природа його різноманітна і суперечлива.
Згідно

з

поглядами

О.М.Кокуна,

шляхи

оптимізації

професійного

становлення фахівця найбільш ґрунтовно вивчаються акмеологією [80]. Термін
«акмеологія» (акме – вища точка, розквіт, зрілість, краща пора) у 1928 р. для
визначення періоду дорослості ввів М.М.Рибников, що характеризує його як
продуктивний, творчий період життя, коли завершується загальносоматичний
розвиток, статеве дозрівання, фізичний розвиток сягає піку, високий рівень
інтелектуальних, творчих і професійних досягнень [2]. Акмеологія вивчає людину,
яка розвивається, як індивіда (складний живий організм), особистість (ядром якої є
ставлення до різних сторін дійсності), суб'єкта праці (професіонала). Найзначніші
дослідження цього періоду здійснювалися під керівництвом Б.Г.Ананьєва. Поняття
дорослості в акмеології визначається кількістю прожитих років (кількісна
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характеристика), а зрілість – як здатність перетворювати життєвий і професійний
досвід на вищі досягнення (якісна характеристика). В акмеології зрілість не
ототожнюється з дорослістю, навпаки, ці категорії різняться. З акмеологічної точки
зору, зрілість особистості – більш масштабна категорія, що передбачає переважно
розвиток морально-етичних якостей, гуманістичної спрямованості особистості,
нормативності поведінки і відносин. Тобто, зріла особистість вирізняється
соціальною активністю, високою відповідальністю, ефективною самореалізацією та
професійними досягненнями, що обумовлює конструктивне подолання кризи
професійного становлення. До акмеологічних умов відносять «внутрішні»
(індивідуально-психологічні,

вікові,

статеві

та

ін.)

і

«зовнішні»

умови

(особливості життєвого шляху людини, соціально-історичні умови, сімейні
обставини тощо).
Вчені встановили, що період дорослості не завжди чітко розбивається на
стадії, тому що зміни психічних процесів та особистості зумовлені не лише
хронологічним віком, а в більшій мірі визначаються особистісними соціальними та
культурними факторами. Соціально-економічний статус, міське або сільське
середовище, етнічна приналежність, історичні періоди, війни, економічна депресія,
тощо впливають на рішення та поведінку людини. Існує багато періодизацій із
зазначенням приблизних вікових меж різних періодів. Тож, що хронологічні межі
вікових періодів різняться принциповими засновками досліджень, тобто, є
відносними. У зв’язку з цим, досліджуваний нами період ранньої дорослості у різних
авторів має різні вікові межі та назви.
«Рання дорослість» – від 20 до 40-45 років (Е.Еріксон), «рання зрілість» –
17-25 років (Дж.Біррен), «рання дорослість» – 21-25 років (Д.Б.Бромлей), «рання
дорослість» – 20-40 років (Г.Крайг, А.Реан), «дорослішання» – 23-35 років
(Е.Коуен), «зрілість, перший період» – 21-35 років (М.П.Гундобін), «середній вік,
перший період» – 23-35 років (Ананьєв Б.Г.). Отже, врахувавши всі вищевказані
погляди та спираючись на вікову періодизацію Е.Коуен та Б.ГАнаньєва, можна
дійти висновку, що найбільш оптимальними для періоду ранньої дорослості є
вікові межі від 23 до 35 років.
Розглянемо загальну характеристику даного віку. Цей етап розвитку життя
людини пов'язаний з формування відносної економічної самостійності, відходом
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від батьківського дому та утворенням власної сім’ї [65]. У цей період, на думку
дослідників, людині доступні найскладніші види професійної діяльності,
найбільш повно і інтенсивно відбувається спілкування, заводяться нові
знайомства, дружні зв’язки, закохуються. Зазвичай, на цей період припадає
зустріч із майбутнім супутником життя, укладення шлюбу. Створення сім`ї в
період ранньої дорослості є важливим кроком для молодих людей, у них
з’являються і набувають іншого значення нові обов’язки, ролі чоловіка та
дружини, а згодом батьків. Молоде подружжя вчиться пристосовуватись до
потреб один одного, розумно розподіляти між собою обов’язки, поважати
індивідуальність кожного, знаходити вихід із конфліктних ситуацій [1]. Ця пора
вважається оптимальним часом для самореалізації. Початок дорослого життя
внутрішньо сприймається особистістю як позитивне почуття, зникають сумніви
юності, починається побудова майбутнього. У всіх сферах життя починається
сильне прагнення до експансії. Відбувається усвідомлення себе як дорослої
людини з її правами та обов'язками, формується уявлення про своє майбутнє
життя, роботу. Почуття самооцінки людини в цей період ще дуже залежить від
реакції оточення на її (експансивні) дії і діяльність.
На думку А.О.Реана, ведучим фактором розвитку в період ранньої
дорослості є саме трудова діяльність, продуктивність якої на даному етапі є
досить високою. У цей період розвиток є особистісно-професійним, що полягає в
саморозвитку

та

розвитку

професійної

взаємодії.

Відбувається

зміна

спрямованості особистості: розширюється коло інтересів, змінюється система
цінностей, актуалізуються мотиви досягнення, зростає потреба у самореалізації та
саморозвитку [144]. Отже, період ранньої дорослості в нашому дослідженні – це
період розвитку компетентності, накопичення досвіду, розвитку специфічних
професійних навичок, професійно важливих якостей, психологічної готовності до
обраної трудової діяльності.
Нормальний розвиток у дорослості, на думку Е.Еріксона, залежить від
вирішення проблем попередніх періодів – придбання довіри та автономії, ініціативи
та працелюбства [180]. Головні проблеми ранньої дорослості – це досягнення
ідентичності в протилежність змішанню ролей, близькості в протилежність ізоляції
та генеративності. Сформованість ідентичності (почуття адекватності і володіння
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особистістю власним Я, незалежно від зміни ситуації) забезпечує відчуття
непевності досвіду дорослого життя, визначає ставлення до світу, обирати
споріднену діяльність, розвивати близькі стосунки. Протиріччя між близькістю та
ізоляцією – налагодження емоційних відносин з іншою людиною. Близькість – це
єдність двох ідентичностей, але без втрати кожним індивідом своїх неповторних
особливостей. Ізоляція наступає в результаті неможливості або неспроможності
досягти взаєморозуміння, іноді й тоді, коли ідентичність індивіда настільки слабка,
що виникає ризик втратити себе при єдності з іншою людиною. Теорію Е.Еріксона
вважають моделлю нормативних криз життя, а проблеми досягнення ідентичності та
близькості існують протягом усього життя. Центральним новоутворенням є
генеративність – намагання кожної людини увічнити себе, внести свій власний
здобуток у розвиток суспільства. Одні люди намагаються досягти генеративності у
своїй сім`ї, виховуючи дітей, інші – шляхом високої продуктивності на роботі.
На думку Е.Еріксона, у період ранньої дорослості відбувається конфлікт між
прагненням до інтимних відносин і відчуттям ізольованості від оточуючих,
формується любов. Небезпека цієї стадії полягає у ізоляції, уникненні контактів, які
зобов'язують до близькості. У психопатології це порушення може призводити до
тяжких «проблем характеру» [179]. Погоджується з наведеним Т.М.Титаренко, на
думку якої у віці 23 років молода людина готова до близькості та вірності, але
протилежністю близькості є дистанціювання, готовність ізолювати тих, хто
«зазіхає на нашу територію» [165]. Отже, негативним утворенням, що може
сформуватися після виходу молодої людини з кризового стану і залишитися на
довго, є уникнення контактів, котрі зобов’язують до близькості. Емоційна сфера в
період ранньої дорослості стабілізується, формується емпатія а також здатність
контролювати свої емоційні стани.
Формування особистості завершується ближче до кінця ранньої дорослості
або до моменту настання середньої дорослості. Як зазначав Б.Г.Ананьєв, настання
зрілості людини як індивіда (фізична зрілість) і особистості (громадянська зрілість)
не співпадають у часі [10]. У цей період особистість не є застиглою структурою:
несподівані зміни сімейного статусу, соціального оточення або характеру трудової
діяльності впливають на будь-якому етапі її життєвого шляху [87]. Дослідженнями
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в світовій соціології праці встановлено, що в цьому віці крива професійної
мобільності різко зростає вгору, а до 30 років сповільнюється [185].
Як зазначає Л.І.Божович, досліджуючи особливості даного віку, розумові
здібності у цей період продовжують вдосконалюватися молоді люди оволодівають
складними інтелектуальними операціями, збагачують свій понятійний апарат,
внаслідок чого розумова діяльність стає більш стійкою та ефективною [31]. Згідно з
поглядами У.Шейо, потужні інструменти формального операціонального мислення
є ключовим досягненням цього етапу розвитку, який автор називає «періодом
придбань та досягнень», оскільки, у ранній дорослості ми використовуємо наші
інтелектуальні здібності, щоб досягти успіху і вибрати власний стиль життя [87].
Отже, ще однією специфікою періоду ранньої дорослості є стрімкий розвиток
спеціальних здібностей, пов’язаний з обраною професійною галуззю. Період
ранньої дорослості визначається формуванням автономної моралі, вчинки
визначаються власною совістю, відбувається орієнтація на загальнолюдські
етичні принципи. Згідно поглядів Р.М.Грановської, у віці 23-25 років формується
самосвідомість.
Таким чином,у віці ранньої дорослості відбувається вдосконалення себе у
сферах: «Я–професіонал», «Я–особистість», «Я–член сім’ї». Основні потреби
особистості на даному етапі життя полягають у особистісному та професійному
самовизначенні, усвідомленні себе членом суспільства, здатності до близькості
без втрати власної ідентичності, появі життєвого плану та вибору шляхів його
реалізації, а також прийнятті життєвих рішень. У період ранньої дорослості
виникають зміни в ціннісно-мотиваційній сфері, що відбуваються завдяки
особистісним, культурним та соціальним чинникам. У першу чергу на це
впливають нові задачі віку: створення власної сім’ї та пошук постійного місця
роботи. Рівень домагань у цьому віці надто високий і спроби досягти
ідеалістичних цілей фруструються, що створює передумови для переживання
кризових станів. Перші 7-10 років в сфері професійної діяльності є періодом
усвідомлення того, чи правильно була обрана професія, внаслідок чого можливі
часті зміни місця роботи чи спеціальності. У віці 20-25 років дорослі орієнтовані,
насамперед, на здобуття вищого статусу, більш цікавої роботи, побудову
близьких та надійних стосунків, створення побутово-матеріальних умов тощо.
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Таким чином, рання дорослість є періодом, який настає після юності й, за
нормальних умов розвитку, характеризується: придбанням довіри та автономії,
ініціативи та працелюбства; формуванням генеративності, ідентичності (в
протилежність змішанню ролей) та близькості (в протилежність ізоляції);
досягненням особистої зрілості (розвиток морально-етичних якостей, високої
відповідальність та професійних здобутків, ефективної самореалізації); розвитком
самосвідомості та прагненням до самореалізації та експансії; складанням та
корекцією планів на майбутнє життя, роботу; створенням сім’ї та появою нових
обов’язків і ролей; переоцінкою цінностей тощо. На цьому етапі людина активно
реалізує свій особистісний потенціал у різних сферах життєдіяльності, насамперед
у професійній сфері.
Вікові особливості професійного становлення у віці ранньої дорослості
зумовлені психофізіологічними трансформаціями, змінами соціальної ситуації
розвитку та особистісною активністю. Соціальні зміни детермінуються вимогами
суспільства до становлення молодої особистості як громадянина, професіонала та
сім’янина.

Розвиток

самосвідомості

вимагає

прийняття

«Я-реального»,

формування фундаменту ціннісних орієнтацій, пошуку шляхів для самореалізації,
проекцію провідних напрямків життєтворчості на інших вікових етапах тощо.
На думку сучасних дослідників (І.С.Булах, О.М.Кокун, З.Л.Становських та ін.)
на теперішній час у психології відсутня єдина типологія професійних криз через
нерівномірність професійного розвитку особистості протягом всього професійного
життя. У своїй монографії З.Л.Становських наголошувала на необхідності розробки
нової типології професійних криз у дорослих, що дозволить створити новий
теоретичний інструмент для визначення професійно-кризових суперечностей
особистості та підібрати психотерапевтичний набір засобів для надання допомоги
особистості на різних етапах її професійного розвитку [160]. Тож, врахувавши
концепцію

тривимірної,

поетапно-конкретизованої

психологічної

структури

особистості В.В. Рибалки [145], концепцію духовного розвитку особистості
Е.О.Помиткіна [133] та наукові положення Е.Ф.Зєєра, дослідниця запропонувала
досить вичерпну типологію кризових ситуацій професійного розвитку особистості,
яка містить лінії (рівні) аналізу детермінант професійної кризи у дорослих та їх
складові: 1) Духовний вимір – професійно-смислова криза (внутрішня суперечність
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між соціальними вимогами до продовження трудової діяльності та внутрішнім
екзистенційно-смисловим вакуумом у професійній свідомості суб’єкта праці).
2) Соціально-психолого-індивідуальний вимір: криза професійної комунікації; криза
професійної

ідентичності;

дефіцитарності;

криза

характерологічна

«негативістського»

криза;
багажу;

криза
криза

рефлексивної
інтелектуальної

невідповідності; криза професійно-фізіологічної не конгруентності. 3) Діяльнісний
вимір: мотиваційна криза; криза компетентності; криза цілеутворення; криза
вольової саморегуляції; криза емоційного вигорання. 3) Генетичний вимір: криза
професійного застою; криза кар’єрного зростання; творча криза; генералізована
професійна криза. 4) Віковий (часовий) вимір: криза учбово-професійної орієнтації;
криза професійного вибору; криза адаптації чи професійних експектацій та криза
пенсійного віку [160].
Нагадаємо, що найбільш поширену на сьогоднішній час типологію
життєвих криз запропонував Е.Ф.Зєєр. Так само, як і загальні кризи розвитку,
кризи

професійного

становлення

прийнято

розділяти

на

нормативні

та

ненормативні [63]. Нормативні кризи супроводжують перехід від однієї стадії
професійного розвитку до іншої та обумовлені процесом професіоналізації
особистості: кризи психічного розвитку, кризи професійного становлення тощо.
Ненормативні професійні кризи не пов'язані з логікою професіоналізації, а є
наслідком випадкових, непередбачених або наднормативних подій. Вони не
мають вираженого хронологічно, тимчасового характеру і виникають в результаті
збігу несприятливих обставин. Час їх настання, життєві обставини, учасники
кризи

випадкові.

Виходячи

з

цього,

Е.Е.Симанюк

виділила

два

види

ненормативних криз: 1) кризи, викликані випадковими подіями, які порушують
траєкторію професійного розвитку (звільнення, перекваліфікація, зміна місця
проживання, перерви в роботі тощо); 2) кризи самоактуалізації (наднормативні
кризи професійного становлення) [161]. М.О.Бендюков виділяє також: 3) кризи,
викликані негарантованістю зайнятості (ненормативні кризи зайнятості) [25].
Класифікацію нормативних криз Е.Ф.Зєєр співставив із періодизацією
професійного становлення. Відповідно до визначення криз, перехід від однієї стадії
до іншої породжує нормативні кризові явища особистості [63]:
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1. Стадія оптації – формування професійних намірів (12-16 років).
Відбувається зміна провідної діяльності з навчально-пізнавальної на навчальнопрофесійну, змінюється соціальна ситуація розвитку. Відбувається зіткнення
бажаного майбутнього і реального сьогодення, яке набуває характеру кризи
навчально-професійної орієнтації.
2. На стадії професійної підготовки (16-23 роки) можливе розчарування в
майбутній професії. Виникає невдоволення, з'являються сумніви у правильності
професійного вибору, знижується інтерес до навчання. Таким чином, виникає
криза ревізії і корекції професійного вибору, яка носить уповільнений характер.
Але зміна соціальної ситуації розвитку і перебудова провідної навчальнопізнавальної діяльності в професійно орієнтовану дозволяють виділити її в
самостійну нормативну кризу професійного становлення особистості.
3. Стадія професійної адаптації (18-25 років). Невідповідність професійної
діяльності очікуванням викликає кризу професійних експектацій. Переживання
цієї кризи виражається в незадоволеності організацією праці, її змістом,
посадовими обов'язками, виробничими відносинами, умовами роботи і зарплатою.
4. На завершальній стадії первинної професіоналізації, після 3-5 років
роботи, виникає криза професійного зростання, яка супроводжується потребою в
самоствердженні, подальшому професійному зростанні, у кар'єрі. За відсутності
перспектив професійного зростання виникають дискомфорт, напруженість,
з'являються думки про можливе звільнення та зміну професії.
5. На стадії вторинної професіоналізації перебудовуються соціальнопрофесійні цінності і відносини, змінюються способи виконання діяльності, що
свідчить про перехід фахівця на нову стадію професійного розвитку. Посилюється
незадоволеність собою, власним професійним становищем, виникає потреба в
самовизначенні і самоорганізації. Протиріччя між бажаною кар'єрою і її реальними
перспективами приводять до розвитку кризи професійної кар'єри.
6. Стадія майстерності зумовлена потребою в самореалізації, самоздійсненні.
Професійна самоактуалізація особистості призводить до незадоволеності собою та
оточуючими людьми. Криза нереалізованих можливостей, або, точніше, криза
соціально-професійної самоактуалізації – «це неспокій душі, бунт проти себе» [63].
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7. Наступна нормативна криза професійного розвитку обумовлена відходом з
професійного життя. Передпенсійний період може мати кризовий характер, що
пов'язано з необхідністю засвоєння нової соціальної ролі і поведінки, звуженням
контактів і фінансових можливостей. Гострота протікання кризи втрати професійної
діяльності залежить від характеру трудової діяльності, сімейного стану і здоров'я.
8. Після виходу на пенсію, за Е.Ф.Зєєрим, починається соціальнопсихологічне старіння. Знижується темп психічної діяльності, з'являється
настороженість до нововведень, заглибленість у минуле та орієнтація на колишній
досвід. Невдоволеність сучасним життям обумовлена скороченням життєвої
перспективи, аморфністю професійної ідентичності, соціальною ізоляцією та
одинацтвом. Настає криза соціально-психологічної адекватності.
На думку вченого, кожна із зазначених стадій відрізняється своєрідністю
професійної ситуації розвитку й способами виконання провідної діяльності.
Вирішальне значення у виникненні криз на перших стадіях професійного
становлення мають об'єктивні чинники: зміна провідної діяльності, кардинальна
зміна соціальної ситуації. На наступних стадіях все більшу роль відіграють
суб'єктивні фактори: зміна «Я-концепції», перебудова професійної свідомості,
зростання рівня домагань і самооцінки, прояв потреби в самоствердженні та само
здійсненні. Однак, на будь-які стадії професійного становлення фактором, що
детермінує

виникнення

кризи,

найчастіше

виступає

соціально-професійна

активність. Почуття невдоволеності собою, пошук нових форм і способів
самоздійснення, зосередженість на власному професійному розвитку призводять до
протиріччя з реальністю, конфлікту із собою.
Таким чином, спираючись на погляди Е.Ф.Зєєра, М.С.Пряжникова,
О.Ю.Пряжникової, О.М.Кокуна, З.Л.Становських та ін., до криз професійного
становлення

правоохоронців

віку

ранньої

дорослості

належать:

криза

професійних експектацій (криза професійної адаптації); криза професійного
зростання та криза професійної кар'єри [63; 80; 141; 160].
Криза професійних експектацій. Криза професійних експектацій (криза
професійних очікувань або невдалого досвіду адаптації) припадає на початок служби
молодих правозахисників. Ще обираючи собі професію, молода людина має певне
уявлення про майбутню роботу, яке збагачується та поповнюється в навчальному
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закладі. Після завершення професійної освіти молоді правоохоронці починають
самостійну трудову діяльність. Настає час реального виконання професійних
функцій. Істотно змінюється професійна ситуація розвитку: новий різновіковий
колектив, інша ієрархічна система виробничих відносин, нові соціально-професійні
цінності, інша соціальна роль і, звичайно, принципово новий вид провідної
діяльності. Перші тижні, місяці роботи викликають певні труднощі, але не стають
причиною виникнення кризових явищ. Основною причиною виникнення даної
кризи вчені вважають розбіжність реального професійного життя зі сформованими
уявленнями й очікуваннями. Власне, невідповідність професійної діяльності
очікуванням викликає кризу професійних експектацій, яку Г.Крайг у книзі
«Психологія розвитку» назвала «зіткнення очікувань з реальністю». На думку
дослідниці, молоді дорослі на початку своєї трудової діяльності часто виявляють, що
їх очікування не збігаються з реальністю, і можуть негативно реагувати на цю
невідповідність [87].
Переживання кризи професійних експектацій виражається в незадоволеності
організацією праці, її змістом, посадовими обов'язками, виробничими відносинами,
умовами роботи та зарплатою, тобто, сутнісні потреби особистості виявляються
фрустрованими факторами професійної ситуації [160].
Як відомо, термін «адаптація» (лат. аdapto – «пристосовую») – це
пристосування будови та функцій організму, його органів та клітин до умов
середовища. На думку вчених А.В.Петровського, М.Г.Ярошевського, зміни, які
супроводжують адаптацію, зачіпають всі рівні організму – від молекулярного до
психологічної регуляції діяльності. Вирішальну роль в успішному проходженні
адаптації відіграють процеси тренування, функціональний, психічний і моральний
стан особистості [121]. Неспецифічну реакцію організму у відповідь на
ушкоджуючий вплив відкрив Г.Сельє і назвав його загальним (генералізованим)
адаптаційним синдромом, під яким розумів зусилля організму пристосуватися до
умов, що змінилися [150].
За Є.О.Клімовим, на різних стадіях професійного розвитку актуалізуються
різні компоненти професійної свідомості суб'єкта. Власне, фаза адаптації
передбачає розвиток і актуалізацію ціннісного компонента професійної свідомості
особистості, що характеризується засвоєння молодим фахівцем професійно-
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моральних норм, цінностей та ідеалів, а також усвідомлення власної відповідності
цим нормам. На даній стадії формується моральне ставлення фахівця до професії,
розвиваються такі елементи професійної свідомості як професійна совість,
професійний обов'язок і професійна відповідальність [77].
Професійна адаптація молодого фахівця в підрозділах правоохоронних
органів – це також процес пристосування особи, яка щойно поступила на службу
в правоохоронні органи, до вимог професії, специфічних особливостей служби,
характеру, режиму й умов професійної діяльності в правоохоронній системі, а
також до трудового колективу. Це також оволодіння професійними знаннями,
вміннями і навичками, формування необхідних професійних якостей особистості
співробітника, необхідних для успішного оволодіння спеціальністю.
Специфікою професійної адаптації молодих правоохоронців є характер та
особливі умови служби та трудового колективу. На початку професійної діяльності
молоді співробітники стикаються з великим обсягом самостійної роботи, з
незнайомими для них нормами і цінностями колективу, їм необхідно налагодити
відносини з колегами, проявити себе, свої здібності і можливості. На думку
Л.В.Балабанова та О.В.Сардак, чим швидше норми й цінності колективу стануть
особистими нормами і цінностями окремого співробітника, чим швидше він прийме
і засвоїть соціальні ролі в колективі, тим успішнішим відбуватиметься процес
трудової адаптації [17]. Особливістю колективу правоохоронних органів є те, що
результат праці стає очевидним не одразу й спрямований на підтримку суспільного
порядку і боротьбу зі злочинністю. Вирішення службових завдань вимагає активної
участі та самовіддачі як від окремих працівників, так і від всього колективу.
Важливою умовою продуктивної взаємодії правоохоронців є наявність сприятливої
психологічної атмосфери на робочому місці. У правоохоронних органах необхідно
дотримуватися вимог централізації, єдиноначальності, субординації та дисципліни.
За невиконання наказів або недбалого ставлення до службових обов'язків можлива
сувора відповідальність, дисциплінарна догана або звільнення. Отже, на відміну від
більшості інших трудових колективів, правоохоронні органи висувають більш
формалізовані й жорсткі вимоги до поведінки своїх співробітників та членів їх
родини [105]. У зв’язку з цим заслуговує на увагу думка Є.О Клімова, згідно якої
кризу професійних експектацій вчений пов’язує з тим, що молодий фахівець, не
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дивлячись на те, яку б якісну професійну освіту він не отримав, не може повністю
відповідати вимогам та очікуванням конкретного колективу [77]. Нагадаємо, що в
правоохоронних органах працюють люди, які мають різний вік, спеціальність,
соціально-психологічні особливості та здібності, тому адаптація в колективі
молодого правоохоронця – це, у першу чергу, соціально-психологічна адаптація.
Ґрунтовною є теорія професійної адаптації викладена Л.Лофквістом і
Р.Девісом у їх сумісній праці «Адаптація до роботи», згідно якої професійне
оточення виробляє різноманітні патерни підкріплення, які вступають у взаємодію з
потребами і здібностями індивіда. Відповідність або гармонія між особистістю та її
робочим оточенням буде призводити до задоволеності індивіда і його оточення і,
як наслідок, до певного рівня сталості або трудової стабільності. Таким чином, на
професійну адаптацію впливають індивідуальні чинники і фактори середовища.
Д.Сьюпер

виділив наступні

стадії розвитку професійної

адаптації:

1) початкова фаза, або фаза визначення кар'єри. Полягає в реалізації професійних
уподобань та усвідомленні потреби досягти стабільності в професійній діяльності;
2) на наступній фазі індивідуум або набуває постійну роботу, або змушений
змиритися з більш-менш постійною нестабільністю; 3) фаза, на якій індивідуум
закріплюється і прогресує в обраній професійній кар'єрі.
Адаптація правоохоронців до професійної діяльності підрозділяється на низку
етапів: 1) Підготовчий етап – основні зусилля зосереджуються на створенні
позитивних умов для професійної та соціально-психологічної адаптації молодого
фахівця до умов служби і колективу; 2) Початковий етап служби – адаптація до умов
служби, формування певних професійних навичок і вміння виконувати посадові
обов'язки, створення сприятливої морально-психологічної атмосфери для розвитку
позитивної мотивації і бажання як найшвидше зайняти своє місце в діяльності
структурного підрозділу; 3) Етап становлення і входження у посаду – вивчення та
аналіз процесів становлення на посадах молодих співробітників, їм надається
допомога у виконанні посадових обов'язків та розвитку морально-ділових якостей,
необхідних для подальшої служби на посадах із більшим обсягом роботи. На
останньому етапі працівник повинний перейти до самостійної діяльності,
з'являються елементи творчості.
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Таким чином, під процесом трудової адаптації слід розуміти такий період
життя молодого співробітника, коли він активно і свідомо включається в нову для
нього сферу правоохоронної діяльності та відповідне соціальне середовище,
умови, норми, правила і звички професійної поведінки саме в цій сфері.
Незадовільна адаптація може призвести до низької ефективності та якості
службової

діяльності,

проявів

соціально-психологічної

напруженості,

дисциплінарної догани, аж до звільнення співробітника з органів.
До основних факторів, що сприяють успішній професійній адаптації
співробітників правоохоронних органів належать: високі адаптаційні можливості
особистості, позитивні стосунки з колегами та керівництвом, наявність необхідних
практичних знань, умінь і навичок, підвищення кваліфікації, професійна мотивація,
сприятливі матеріально-економічні умови служби, теплі стосунки в родині [105].
Натомість, до негативних факторів відносяться: неусвідомлений вибір майбутньої
професії, низький рівень практичної підготовки спеціалістів, недостатні соціальна
захищеність, матеріально-технічне та фінансове забезпечення особового складу,
об’єктивні фактори дезорганізованості правоохоронної системи в цілому, що
спричиняє

порушення

режиму

труда

і

відпочинку

[44].

Зважаючи

на

вищевикладене, успішним можна вважати процес професійної адаптації молодих
правоохоронців, результатом якого є досягнення таких цілей: швидке досягнення
робочих показників, звикання до трудового колективу, засвоєння основних вимог
корпоративної

культури

й

правил

поведінки,

зниження

тривожності

та

невпевненості, розвиток позитивного ставлення до обов'язків, задоволеність
роботою, скорочення плинності кадрів, які будувати враховані нами в дослідженні.
Таким чином, криза професійних експектацій правоохоронців починається з
професійної адаптації, яка може тривати 1-3 роки і передбачає вдосконалення
особистісної структури, розвиток професійно-значущих якостей, самооцінки,
саморегуляції та самовдосконалення, а також формування індивідуального стилю
професійної

діяльності.

Показниками

кризи

професійних

експектацій

правоохоронців є: почуття невдоволеності, фрустрація, напруга, гнів, зниження
мотивації до виконання службових обов’язків, думки про неправильний вибір
професії або звільнення, психосоматичні прояви тощо. До основних чинників кризи
професійних експектацій правоохоронців належать: труднощі професійної адаптації,
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потреба в освоєнні нового виду провідної діяльності – професійної, складнощі в
оволодінні професією й сумніви в доцільності її вибору, розбіжність юнацьких
очікувань і реальності, специфіка службової діяльності.
Можливі два варіанти розв'язання цієї кризи: 1) конструктивний: активізація
професійних зусиль щодо якнайшвидшої адаптації та придбання досвіду роботи,
переоцінка мотивів праці і «Я-концепції; 2) деструктивний: звільнення, зміна
спеціальності; неякісне, непродуктивне виконання професійних функцій [46; 80;
160]. Конструктивно переживаючи кризу, особистість піднімається на більш високий
рівень розвитку. Людина, яка перебуває в постійному пошуку нових, більш
ефективних способів виконання діяльності, підвищуючи свою кваліфікацію, прагне
реалізувати себе в роботі та має більше шансів на успішне подолання кризи. Криза
професійних експектацій змушує особистість переоцінити набутий життєвий досвід,
референтне оточення, загальний рівень розвитку та професійну компетентність.
Відповідно до концепції вікових та професійних криз, паралельно з кризами
професійного становлення особистості (P.A.Ахмеров, Е.Ф.Зєєр, Є.О.Климов,
Е.Е.Симанюк), які відносяться до нормативних криз, людина переживає й інші
нормативні кризи, такі як вікові (Л.І.Божович, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв,
Д.Б.Ельконін, Е.Еріксон), які впливають на їх перебіг. Тож, професійні кризи
тісно пов’язані з нормативними віковими кризами і, у більшості випадків,
співпадають за віковими межами. Оскільки, особистість є цілісною системою,
переживання вікової та професійної кризи одночасно не може бути розділено та
відокремлено. Все ж, у випадку співпадіння цих криз зміщується тематика
переживань. Власна особистість може оцінюватись через призму професійних
успіхів чи невдач. Отже, психодіагностику криз професійного становлення
правоохоронців варто проводити враховуючи вікові особливості особистості.
У віці ранньої дорослості молоді люди зіштовхуються також з віковими
кризами,

які відносяться до нормативних. Приблизно в 23-25 років молода

людина обирає між «Я» – реальним, і «Я» – ідеальним на користь першого та
шукає шлях до чогось індивідуального, неповторного. Фантазії юності відходять
на другий план і поступаються місцем активній діяльності. Людина оволодіває
професією, створює сім’ю, обирає друзів, оцінює власні можливості та життя
загалом. На думку Л.В.Помиткіної, вибір між «Я» – реальним, і «Я» – ідеальним,
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зумовлений також природними віковими потребами і має завершитися
прийняттям виваженого особистісно-зрілого рішення [134; 135]. Дана нормативна
вікова криза тісно пов’язана з кризою професійного становлення, адже до
індивідуальної

ідентичності

додається

також

професійна,

яка

в

період

становлення в професії стає для індивіда надзвичайно важливою. Значимим
фактором, чи буде вихід з кризи конструктивним, – є реакція оточення на
пред’явлення індивідом, що ввійшов у період ранньої дорослості, своєї
особистості. У період професійного становлення цим оточенням стає професійна
спільнота. Особливості проходження цього періоду детермінують ставлення
індивіда до оточуючих – довіра чи підозріливість. У зв’язку з професійним
становленням формування негативного ставлення до професійної спільноти може
загрожувати звільненням чи зміною професії. Особливістю цієї кризи у молодих
правоохоронців є вплив специфіки служби на взаємодію з колегами. Чітка
регламентація

міжособистісних

стосунків

може

створювати

враження

недоброзичливого ставлення, що, в свою чергу, провокує ризик посилення
нормативної вікової кризи.
Наступною кризою професійного становлення правоохоронців віку ранньої
дорослості є криза професійного зростання, яка виникає через 3-5 років
самостійної професійної діяльності і пояснюється ростом амбіцій після оволодіння
професійною базою. На цей час працівник вже оволодів і активно виконує службові
обов’язки, визначив свій соціально-професійний статус тощо. Настання даної кризи
зумовлене потребою у подальшому професійному зростанні, за відсутності
перспектив якого виникають дискомфорт, напруженість, з'являються думки про
можливе звільнення та зміну професії тощо [63; 160].
Серед факторів, що впливають на перебіг кризи професійного зростання
співробітників поліції, дослідники виокремили наступні (за інтенсивністю): 1 –
емоційний дискомфорт, пов'язаний з нестачею часу (брак часу для сім'ї,
недостатність відпочинку, фінансова нестабільність, перевантаженість робочими
справами); 2 фактор – емоційний дискомфорт, пов'язаний з міжособистісними
відносинами в професійній сфері (зіткнення з керівництвом, проблеми у
спілкуванні з колегами, недолік активності і т.п); 3 фактор – тривожні очікування
[108]. Дослідники відзначають, що незадоволеність займаною посадою, кар’єрою,
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фінансовим забезпечення, стосунками з колегами з роками зростає, при цьому
найбільш гостро стоїть питання серед правоохоронців, чий професійний стаж
становить 3-5 років [138]. Тобто, мова йде про кризу професійного зростання.
Як зазначає А.К.Маркова, несприятливий перебіг професійного розвитку,
проявляється в зниженні продуктивності праці, працездатності, в негативних змінах
психічних якостей, у неадекватності ціннісних орієнтацій. Порушення розвитку, на
думку авторки, може зачіпати професійну діяльність, особистість професіонала та
професійне спілкування. Порушення в професійній діяльності проявляються в тому,
що випадають окремі ланки в структурі професійної діяльності, наприклад, в силу
втоми або психічного перенапруження людина втрачає можливість реалізувати свої
навички, вміння і знання [96]. Негативні зміни на рівні спілкування можуть
проявлятися у звуженні кола спілкування, у втраті навичок взаємодії та узгодження
дій з оточуючими, в зростанні несумісності і конфліктності, в стереотипізації
соціальної перцепції тощо. Порушуються функції самоконтролю, прогнозування або
визначення мети. Порушення на рівні особистості полягають в тому, що в силу ряду
обставин у людини згасають окремі професійно важливі якості. Криза професійного
зростання

може

тимчасово

компенсуватися

різного

роду

непрофесійними,

альтернативними видами діяльності, побутовими клопотами або ж кардинально
вирішуватися шляхом виходу з професії. Але навряд чи таке вирішення кризи можна
вважати продуктивним. Стабілізація усіх сторін професійного життя сприяє
професійній стагнації особистості і може тривати роками, іноді до відходу на пенсію.
За Є.О.Клімовим, дана стадія професійного становлення передбачає
актуалізацію емоційно-вольового компонента професійної свідомості, яку науковці
пов’язують із усвідомленням суб'єктом власної ідентичності зі світом обраної ним
професії, здатністю вільно орієнтуватися в цьому світі та будувати свою
професійну діяльність і весь спосіб життя в цілому до цього світу [76].
Отже, криза професійного зростання правоохоронців характеризується
незадоволеністю можливостями займаної посади і просуванням по службі,
потребою

у

подальшому

підвищенні

кваліфікації.

Перебіг

даної

кризи

відзначається динамікою минулого досвіду, інерцією професійного розвитку,
потребою у самоствердженні та незадоволеністю професійним життям.
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У віці 30-33 років паралельно з кризою професійної кар’єри, особистість
переживає ще одну нормативну кризу – кризу сенсу життя, яка полягає в зміні
уявлень про своє існування, іноді в повній втраті інтересу до того, що раніше було
в ньому головним або до руйнування колишнього способу життя. Криза 30 років
виникає внаслідок нереалізованості життєвого задуму. Якщо ж при цьому
відбувається переоцінка цінностей і перегляд власної особистості, то мова йде про
те, що життєвий задум взагалі виявився невірним. Якщо ж життєвий шлях
обраний вірно, то прихильність до певної діяльності, визначеного укладу життя,
певним цінностям і орієнтаціям не обмежує, а, навпаки, розвиває особистість.
Кризу 30 років недаремно науковці називають «кризою сенсу життя», оскільки
саме з цим періодом зазвичай пов'язані пошуки сенсу існування, що знаменують
перехід від молодості до зрілості. На цей час людина вже має певний життєвий
досвід, який допомагає зрозуміти, що життя неможливо прожити по максимуму,
що людина має певні можливості, що існує безліч перешкод та обмежень у
досягненні мети. У цей час відбувається корекція планів, виникає потреба почати
життя спочатку, знайти нову роботу, змінити місце проживання, розлучитися або
вдосконалюватися у професійному плані. Проблема сенсу у всіх своїх варіантах,
від приватних до глобальних, виникає тоді, коли мета не відповідає мотиву, коли
її досягнення не призводить до досягнення предмета потреби, тобто коли мета
була поставлена невірно. Якщо мова йде про сенс життя, то помилковою
виявилася загальна життєва мета, тобто життєвий задум. У співробітників
правоохоронних органів перебіг цієї кризи тісно пов’язаний із наявним
професійним статусом, оскільки, в силових відомствах існує чітка субординація
та послідовність отримання спеціальних звань. Цей факт може поглиблювати
кризу,

якщо

власне

звання

чи

посада

сприймається

як

невідповідне.

Конструктивним вирішенням цієї кризи є перехід до стадії формування
професійної майстерності.
Криза професійної кар’єри. Деякі автори кризи професійного зростання і
професійної кар’єри об’єднують, як один тип кризи [160; 173]. У процесі
професійного становлення правоохоронців у ранній дорослості відбуваються значні
якісні зміни, які відкривають нові перспективи для службового зростання.
Подальший професійний розвиток працівника приводить його до стадії вторинної
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професіоналізації (приблизно 30-33 роки), яка є періодом найбільших професійних
досягнень. Спеціаліст стає професіоналом, самостійно і успішно виконує основні
професійні функції і чітко визначився в своїй професії, йому притаманні соціальнопрофесійна позиція, стійка професійна самооцінка. Особливістю цієї стадії є
високоякісне і високопродуктивне виконання професійної діяльності, способи
реалізації якої мають чітко виражений індивідуальний характер і стиль. Кардинально
перебудовуються соціально-професійні цінності і відносини, змінюються способи
виконання діяльності, що свідчить про перехід фахівця на нову стадію професійного
розвитку.
Якісне і високопродуктивне виконання діяльності призводить до того, що
працівник «переростає» свою професію, його досвід роботи і знання вимагають вже
іншого професійного статусу. Сформована до цього часу професійна самосвідомість
підказує альтернативні сценарії подальшої кар'єри і не обов'язково в межах обраної
професії. Може виникнути перебудова професійної ситуації (момент, коли особистість відчуває потребу в самовизначенні і може виникнути питання про зміну
спеціальності). Особистість відчуває потребу в самовизначенні і самоорганізації.
Протиріччя між бажаною кар'єрою і її реальними перспективами приводять до
розвитку кризи професійної кар'єри, ознаками якої є: дискомфорт, психічна
напруженість, посилення незадоволеності собою, своїм професійним становищем,
думки про можливе звільнення, зміну професії. При цьому серйозній ревізії
піддається «Я-концепція». Можна констатувати, що йде перебудова професійної
ситуації розвитку [51]. Отже, криза професійної кар'єри супроводжується
перебудовою соціально-професійних цінностей і відносин, зміною способів
виконання діяльності. Окрім вищесказаних чинників кризи, Е.Ф.Зєєр виокремлює
наступні: відчуття потреби в самовизначенні і самоорганізації; протиріччя між
бажаною кар'єрою і її реальними перспективами [63].
Як відмічає Г.Шихі, у професійній діяльності в цей період відбуваються великі
зміни і часто людина, бажаючи виплеснути негативні емоції, мріє знайти опору в
житті. Разом з прагненням до професійного зростання у людини виникає бажання
змінити щось в особистому житті [178]. Б.Лівехуд назвав цю фазу життя
«організаційною», тому що людина в цей період схильна до того, щоб всі проблеми
вирішувати організаційним шляхом: треба вміти узагальнювати, аналізувати факти і
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приймати логічні рішення, засновані на інтерпретації фактів і прогнозі. Приблизно в
тридцять років, зазначає вчений, підводять перші підсумки прожитого життя. Усе
визначається більше інтелектом, експансивність ще присутня, але розум переважає
[91]. Р.Штайнер назвав цей період розвитком «душі розумової», а М.Мері – розвитком
«матеріальних

прагнень».

Професійне

становлення

особистості,

на

думку

В.А.Толочека, має два етапи: до 35-40 років і після. Перший етап – «стихійне
становлення», його детермінантами є вік, особисті здібності і сприятливі обставини. У
період 25-30 років активно протікають процеси системоутворення основних структур
професіоналізму, тому темп професійного розвитку в цей час найвищий. У 30-35 років
він сповільнюється. Отже, темп розвитку професіоналізму обумовлений не тільки
законами психологічного розвитку, але і низкою акмеологічних факторів [166].
За даними досліджень, у працівників правоохоронних органів, що мають
досвід роботи більше 5 років, емоційні неусвідомлювані компоненти відносин до
системи соціального оточення (як у робочому колективі, так і в родині) часто
свідчать про нагромадження негативної емоційної напруги [138; 164]. Наростаюча
незадоволеність роботою і життєвою ситуацією часто накладається на кризові
екзистенціальні переживання підведення підсумків щодо життєвих досягнень.
Зміст цих міркувань, як правило, діє негативно на співробітників: служба важка,
недостатнє фінансування, робота часто не приносить поважного ставлення з боку
населення і навіть близьких людей. Виникає життєва депресивна установка, на
основі якої будь-які неприємності можуть викликати збій в адаптивному
функціонуванні

особистості,

виявляються

ознаки

професійної

деформації

особистості, суїцидальні спроби. Таких працівників, що переживають подібні
стани, необхідно відносити до групи ризику [98; 99].
Отже, криза професійної кар’єри або етап вторинної професіоналізації,
зумовлені

наступними

чинниками:

стабілізацією

професійної

ситуації;

незадоволеністю собою і своїм професійним статусом; ревізією Я-концепції,
пов’язаною із переосмисленням себе і свого місці в світі; відчуттям припинення
власного розвитку, виявленням нових мотивів і смислів у праці. Можливі такі
варіанти виходу з кризи професійної кар’єри: звільнення, освоєння нової
спеціальності в рамках тієї ж професії, перехід на більш високу посаду,
перекваліфікація. Психологічна допомога особистості полягає у з’ясуванні
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актуальних професійних цінностей, здійсненні вибору подальшої кар’єрної
перспективи [160]. Одним із продуктивних варіантів виходу з кризи є перехід на
наступну стадію професійного становлення – стадію майстерності.
На нашу думку, ще одним важливим, чинником, який впливає на перебіг
кризи професійного становлення жінок-правоохоронців, є гендерні стереотипи у
силових відомствах, які стосуються професійного становлення жінок і пов'язані з
статеворольовою соціалізацією, соціальними стереотипами, устроєм соціуму.
Б.Лівехуд описав професійний цикл життя чоловіка і жінки. На його думку, одним
із найважливіших завдань чоловіка є початок професійної кар'єри, а вже потім
знайти партнера для життя, купити власну квартиру тощо. На відміну від цього,
жінка на початку дорослого життя стоїть перед подвійним завданням, які часто
приводять її до внутрішнього конфлікту, переживанню кризи: присвятити свої
сили збереженню людського роду, несучи на собі всю тяжкість цього завдання
або зробити кар’єру [91].
Погоджується із зазначеним Г.С.Абрамова, на думку якої проблема
розвитку ділової кар'єри жінки ускладнюється тим, що в цей період вирішується
не менш важливе завдання: освоєння ролі матері. Тому професійне зростання
жінки – це завдання пошуку і здійснення свого «Я» в системі соціальних
відносин, не в просторі сім'ї, а в просторі суспільства. За цим стоїть ще одне
екзистенціальне, важливе для жінки переживання, пов'язане з визначенням нею
свого призначення. При побудові жінкою власної кар'єри, її природна біологічна
роль об'єктивно викликає у неї внутрішні конфлікти, що пов'язані з необхідністю
суміщення службових, подружніх і батьківських функцій. Ухвалення жінкою
рішення про кар'єру (або відмову від кар'єри) – це складна робота з побудови
образу свого життя в цілому як життя свого власного «Я» [1].
Соціально-психологічні дослідження довели, що жінки не менше за
чоловіків зацікавлені в професійному становленні, просуванні по службі і
підвищенні

свого

освітнього

рівня,

володіють

не

меншим

почуттям

відповідальності [104]. У наш час жінки-правоохоронці успішно несуть службу
нарівні з чоловіками, приймають участь у бойових діях на Сході України, тобто,
все більше адаптуються до чоловічої субкультури в правоохоронній системі в
цілому. Однак, на сьогоднішній день вітчизняні дослідження даної проблеми
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нечисленні. У сучасній психологічній літературі недостатньо досліджена
проблема професійного становлення жінки-правоохоронця, велика частина
досліджень проведена на матеріалі цивільних осіб.
Зазначимо, що вперше наказ, який регламентує гендерний підхід в
правоохоронних органах був прийнятий у грудні 2017 року № 1019 «Методичні
рекомендації до Плану заходів МВС України щодо виконання Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
на період до 2020 року». Даний наказ містить положення про забезпечення
гендерних пріоритетів, досягнення рівності («співвідношення хоча б 30/70») між
жінками і чоловіками, забезпечення рівного ставлення та рівних кар’єрних
можливостей для працівників чоловічої і жіночої статті, проведення гендерного
аналізу виконання кадрової політики щодо найму, просування по службі,
кар’єрного зростання і утримання на робочих посадах жінок і чоловіків,
урахування гендерних аспектів та розширення участі жінок у процесах
установлення миру, посередництва, цивільно-військового співробітництва та
запобігання конфліктам тощо.
Отже, професійне становлення чоловіків і жінок у системі правоохоронних
органів має певні відмінності. Жінки більше орієнтовані на сім`ю та виховання
дітей, тому починають кар’єру пізніше і досягають високого професійного
статусу, зазвичай, у віці середньої дорослості. Більшість із них поєднують сім`ю
та роботу, що вимагає великих фізичних та моральних затрат, однак, професійне
становлення, згідно поглядів вчених, у них відбувається швидше.
Тривалий час у правоохоронній системі не ставилася окрема задача корекції
несприятливих емоційних станів правоохоронців, оскільки вони не визнавалися
фактором, що впливає на результативність їх праці. На сучасному етапі виникає
необхідність у системі соціально-психологічного супроводу проходження служби
працівників правоохоронних органів, що буде спрямована на полегшення
нормативних і ненормативних криз професійного функціонування особистості.
Наслідками неадекватного подолання нормативних і ненормативних професійних
криз є виникнення професійних деструкцій особистості [124; 125].
Одним із найпоширеніших негативних наслідків професійної діяльності
правоохоронця і негативним наслідком професійних криз є синдром «професійного
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вигорання» фахівця – це «синдром фізичного й емоційного виснаження,
включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи і
втрату розуміння та співчуття до іншої людини»; це «не втрата творчого
потенціалу, не реакція на нудьгу, а реакція виснаження, що виникає на основі
стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням» [85; 190; 196; 197; 200; 201].
Тож, професійне вигорання є реакцією, яка виникає внаслідок довготривалих
професійних стресів. До основних соціально-психологічних факторів, що
викликають

професійний

стрес

у

працівників

правоохоронних

органів,

О.В.Тимченко відносить: підвищенні навантаження та вимоги до результатів
діяльності; високий рівень відповідальності; перешкоди на шляху задоволення
потреб та досягнення цілей; депривація умов, необхідних для нормальної
життєдіяльності або для повноцінної самореалізації, розкриття потенціалу
особистості; жорстко регламентована модель поведінки правоохоронця; відсутність
умов для професійного зростання та ін. [164].
Узагальнюючи наведений матеріал, можна зробити наступні висновки:
Основними ознаками кризи професійного становлення у віці ранньої
дорослості є: втрата почуття нового, відставання від життя, зниження рівня
професіоналізму, внутрішня розгубленість, усвідомлення необхідності переоцінки
себе, зниження власної оцінки, втома, виникнення відчуття вичерпаності своїх
можливостей тощо. До факторів виникнення несприятливих емоційних станів, що
ускладнюють перебіг кризи професійного становлення правоохоронців, можна
віднести: агресивність комунікативного середовища на різних рівнях взаємодії (від
конкретних людей, колег або груп до суспільства в цілому); великі фізичні і психічні
навантаження; високу відповідальність за прийняті рішення, загрозу життю і
здоров’ю працівника; низьку соціальну захищеність правоохоронця і його родини.
У віці ранньої дорослості правоохоронці переживають наступні кризи
професійного становлення: кризу професійних експектацій – невдалого досвіду
адаптації або кризу професійних очікувань (початок самостійної роботи), кризу
професійного зростання та кризу професійної кар’єри. На кожному з цих етапів
відбувається зміна провідних механізмів детермінації професійної діяльності
правоохоронців, змінюється система новоутворень в структурі особистості, її
цінностей та цілей. У цей період переважає власна активність особистості, яка
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ставить перед собою за мету освоєння і пристосування до вимог професії,
намагається змінити її зміст і умови, обрати власний вектор професійного
розвитку і, таким чином, претендувати на авторство своєї життєвої та професійної
програми.
1.3.

Обґрунтування наукового підходу до дослідження та психокорекції
криз професійного становлення правоохоронців у період ранньої
дорослості
Вивчення кризи професійного становлення з позиції різних теоретико-

методологічних підходів та їх представників (Г.С.Абрамова, К.О.АбульхановаСлавська, Б.Г.Ананьєв, Б.С.Братусь, І.С.Булах, А.А.Деркач, В.Г.Зазикін, Е.Ф.Зєєр,
Є.О.Клімов, В.І.Ковальов, О.М.Кокун, Т.В.Кудрявцев, Л.Г.Лаптєв, А.Маслов,
Т.Л.Миронова, М.С.Пряжников, О.Ю.Пряжникова, К.Роджерс, С.Л.Рубінштейн,
З.Л.Становських, Д.Сьюпер, Т.М.Титаренко, А.Р.Фонарьов, З.Фрейд, Д.Холланд,
Л.М.Юрьєва та ін.) дозволило нам визначити провідні підходи, методологічні
принципи й концептуальні положення, які є основоположними в нашому
дослідженні.
Так, дослідження кризи професійного становлення особистості проводилось
на основі акмео-гуманістичного та особистісно-діяльнісного підходів, оскільки
суб’єктом діяльності (професійного становлення) є особистість, що обумовлює
доцільність використання у дослідженні наступних методологічних принципів й
концептуальних положень, що забезпечують умови для проведення наукового
дослідження та отримання об`єктивних результатів:
Проблему кризи професійного становлення особистості О.О.Бодальов
розглядав через призму акмеології, до основних завдань якої належить:
дослідження механізмів і факторів, що впливають на розвиток людини і призводять
її до успіху; спеціальне дослідження саме професійних досягнень у зрілому віці;
вивчення праці професіоналів екстракласу та на основі проведених досліджень
запропонувати стратегію і тактику організації і практичного здійснення процесу
переведення фахівця на більш високі рівні професіоналізму [28]. Погоджується із
зазначеними

поглядами

О.М.Кокун,

на

думку

якого

шляхи

оптимізації
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професійного становлення фахівця найбільш ґрунтовно вивчає акмеологія [80].
Акмеологічний підхід, який лежить в основі нашого дослідження, можна розглядати
як сукупність принципів, методів, прийомів, засобів організації і побудови
теоретичної і практичної діяльності для досягнення піку духовності, вищого рівня
самосвідомості

особистості,

(К.О.Абульханова-Славська,

досконалого
Б.Г.Ананьєв,

оволодіння
А.А.Деркач,

своєю
В.Г.Зазикін

професією
та

ін.).

Основною характеристикою даного підходу є прагнення до відновлення цілісності
особистості,

коли

її

індивідуальні,

особистісні

та

суб’єктно-діяльнісні

характеристики досліджуються в усіх взаємозв’язках для досягнення вищого рівня
професійного

становлення

[52].

Відповідно

до

акмеологічного

підходу,

особистісно-професійна зрілість особистості передбачає розвиток моральноетичних норм, гуманістичної спрямованості особистості. До найбільш поширених
методологічних принципів, які в контексті акмеологічного підходу набувають
особливого значення, відносяться: принцип комплексності; системності; соціальної
детермінації особистості; розвитку; гуманізму [52]. Вчені відмічають, що
акмеологічний підхід характеризується прогностичністю, синтезує системний
підхід до діяльності; цілісний підхід до вивчення людини як індивіда, особистості,
суб’єкта; синергетичний підхід, що передбачає інтеграцію всіх способів оволодіння
предметним світом; аксіологічний підхід, який орієнтує особистість на духовні,
загальнолюдські, професійні цінності.
Зарубіжні представники гуманістичного підходу А.Маслоу і К.Роджерс
розглядали особистість у поєднанні з прагненням її до самоактуалізації, розкриття
свого потенціалу, що є частиною її природи [198]. До основних методологічних
принципів і положень гуманістичного підходу належать: кожна людина є
унікальною, цілісною, активною і відкритою світу; людське життя має
розглядатися як єдиний процес становлення і буття; людина має потенції до
розвитку, самоактуалізації та самореалізації, які виступають частиною її природи
тощо. Таким чином, відповідно до гуманістичної теорії особистості, однією з
основних потреб людини є самоактуалізація, прагнення до самовдосконалення. У
нашому дослідженні процес самоактуалізації можна розглядати в тісному
взаємозв’язку з професійним становленням особистості, оскільки для людей
дорослого віку характерним є прагнення самореалізуватися у професійній сфері.
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На

думку

С.А.Дружилова,

дослідження

професійного

становлення

особистості слід починати з аналізу властивостей і характеристик людинипрофесіонала, що забезпечують високі показники її професійної діяльності.
Відповідно до концепції Б.Г.Ананьєва, індивідуальність, що є характерною рисою
професіонала, складається на основі взаємозв'язку особливостей людини як
професійної особистості і як суб'єкта професійної діяльності, які обумовлені
природними властивостями людини як індивіда. Відповідно, здібності, властиві
професіоналу, слід розглядати як властивості, що мають онтогенетичне
походження[55].
Відповідно до діяльнісної концепції С.Л.Рубінштейна, наведені вище
здібності спеціаліста формуються і вдосконалюються в процесі професійного
навчання і досвіду професійної діяльності і залежать, також, від виду діяльності,
технічних засобів, умов діяльності та ряду інших об'єктивних і суб'єктивних
факторів. Діяльнісний підхід дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки і
проникнути в сутність явищ, що визначають особливості формування і прояву
індивідуального

потенціалу

професійного

становлення

особистості

та

її

професіоналізму. Основні принципи діяльнісного підходу, за теорією діяльності
О.М.Леонтьєва:

принцип

розвитку,

історизму,

предметності;

принцип

інтеріоризації-екстериоризації як механізмів засвоєння суспільно-історичного
досвіду; принцип єдності будови зовнішньої і внутрішньої діяльності; принцип
активності, що включає надситуативну активність як специфічну особливість
людської психіки.
Згідно з положенням особистісного підходу (Л.І.Божович, К.К.Платонов,
В.В.Рибалка) при вивченні людини, її розвитку, потрібно виходити з того, що вона є
особистістю, яка характеризується цілісністю, унікальністю та неповторністю [145].
За визначенням З.Л.Становських, особистісний підхід передбачає концептуальне
уявлення про особистість, комплексну психодіагностику її якостей, концептуальну
інтерпретацію отриманих даних, тобто, виявлення та розкриття можливостей людини,
становлення свідомості та самосвідомості, допомогу в усвідомленні себе як
особистості, своїх можливостей, розвиток її особистості та психофізичних
можливостей [160]. На теперішній час більшість фахівців схильні притримаватися
думки, що особистісний підхід – це не лише облік індивідуальних особливостей
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особистості в професійній діяльності, але й вивчення шляхів професійного
становлення цілісної особистості [172]. Отже, особистісний підхід при вивченні кризи
професійного становлення правоохоронців визначає необхідність орієнтації на
психологічні і фізіологічні резерви людини та дозволяє нам пов’язати професійне
становлення особистості з її професійними характеристиками і особливостями
мотиваційної, когнітивної, емоційної та ін. сферами.
Особистісно-діяльнісний

підхід

передбачає

організацію

предметно-

практичної діяльності у відповідному соціальному контексті, що створює
позитивну емоційно-мотиваційну основу, наголошуючи на гуманному ставленні
до кожної людини, прийняття її такою, якою вона є. Підґрунтям особистіснодіяльнісного підходу є той факт, що становлення та розвиток особистості
відбувається у різних видах діяльності [160]. Наголошуючи на діалектичній
єдності

особистісного

і

діяльнісного

підходів,

В.І.Лозова

зазначає,

що

особистісний підхід передбачає визнання особистості як продукту соціальнокультурного розвитку, унікальності, права на повагу, спираючись на природний
процес

саморозвитку

здібностей,

самовизначення,

самореалізацію,

самоутвердження, створення для цього відповідних умов. Водночас, діяльнісний
підхід спрямований на таку організацію суб’єкта, в якій би він був активним у
пізнанні, праці, спілкуванні, своєму особистісному розвитку. Таким чином, в
психологічній науці все частіше зустрічається поняття «особистісно-діяльнісний
підхід», де обидва підходи утворюють єдину інтеграцію, спрямовану на саморух,
самозростання та самореалізацію людиною своїх можливостей [92].
Зважаючи на викладене, дослідження кризи професійного становлення
правоохоронців доцільно проводити на основі акмеологічного та гуманістичного
підходів у поєднанні з ідеями особистісно-діяльнісного підходів, оскільки суб’єктом
діяльності (професійного становлення) є особистість. Також у дослідженні ми
спирались на наступні методологічні принципи й концептуальні положення:
Концепція професіоналізму в парадигмі акмеології
Славська,

О.С.Анісімов,

В.Г.Асєєв,

A.О.Деркач,

(К.О.Абульханова-

В.Г.Зазикін,

Н.В.Кузьміна,

Л.Г.Лаптєв та ін.) розглядає розвиток професіонала як процес і результат системних
перетворень особистості, що розвивається, і які включають наступні властивості:
професіоналізм діяльності (розвиток професійної компетентності, професійних
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навичок і умінь); професіоналізм особистості (розвиток здібностей, професійно
важливих і особистісно-ділових якостей, акмеологічних інваріантів професіоналізму
(здібності, розвинені до високого рівня до передбачення і прогнозування),
саморегуляції, а також прийняття рішень (сміливість, креативність, своєчасність,
точність), що стали особистісно-професійними якостями; рефлексивна організація та
рефлексивна культура, творчий та інноваційний потенціал, мотивації досягнень;
нормативність діяльності і поведінки (формування професійної та моральної
системи регуляції поведінки, діяльності і відносин); продуктивну Я-концепцію [52].
Таким чином, реалізація даної концепції розвитку професіонала у нашому
дослідженні дозволить суб'єкту праці не лише вийти з кризи, але й досягти
акмеологічного рівня, який у міру зростання професіоналізму буде підвищуватися, а
розкриття творчого потенціалу особистості, творча самореалізація в професійній
діяльності є важливою запорукою зростання професіоналізму особистості.
Концепція вікових і професійних криз на життєвому шляху людини при
дослідженні криз професійного становлення особистості у віці ранньої дорослості
ґрунтується на тому, що паралельно з кризами професійного становлення
особистості (P.A.Ахмеров, Е.Ф.Зєєр, Є.О.Климов, Е.Е.Симанюк), які відносяться
до нормативних криз, людина переживає й інші нормативні кризи, такі як вікові
(Л.І.Божович, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Д.Б.Ельконін, Е.Еріксон), які
впливають на їх перебіг. Таким чином, психодіагностику криз професійного
становлення правоохоронців слід проводити враховуючи вікові особливості
особистості.
Концепція загального і професійного розвитку у вітчизняній (О.М.Кокун,
Л.М.Мітіна)

та

зарубіжній

(Д.Сьюпер,

Б.Лівехуд,

Е.Еріксон)

психології

використовується у нашому дослідженні, оскільки фактором професійного
розвитку є внутрішнє середовище особистості, її активність, потреба в
самореалізації. Об'єктом професійного розвитку і формою реалізації творчого
потенціалу людини в професійній діяльності є інтегральні характеристики її
особистості: спрямованість, компетентність, емоційна і поведінкова гнучкість, що
складають психологічну основу, необхідну в усіх видах діяльності [103]. Кожна з
них є поєднанням значущих особистісних якостей, важливих для успішної
професійної діяльності. Необхідною умовою розвитку інтегральних характеристик
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особистості професіонала є усвідомлення ним необхідності зміни, вдосконалення
свого внутрішнього світу і пошук можливостей самоздійснення в праці, тобто,
підвищення рівня професійної самосвідомості. Тож, на думку вчених, професійний
розвиток невід’ємний від особистісного, в їх основі лежить принцип саморозвитку
та самореалізації.
Принцип цілісності особистості у процесі кризи професійного становлення
ґрунтується на уявленні про людину як цілісну істоту. Згідно з цим принципом, для
діагностики були відібрані методики, які спрямовані не лише на вивчення окремих
психологічних якостей і процесів розвитку особистості, але й на вивчення
психологічних характеристик, що загалом свідчать про певний рівень професійного
розвитку людини. Отримані результати дослідження розглядаються невід’ємно, в
цілісній структурі, у взаємодії ціннісно-мотиваційних, емоційно-почуттєвих,
інтелектуальних та вольових психологічний механізмів.
Відповідно до принципу розвитку та самоактуалізації особистості кожна
людина має потреби та здібності до неперервного розвитку, самоактуалізації та
самореалізації в різних сферах життєдіяльності, зокрема, у професійній. Як
наслідок, процес професійного становлення має розглядатися через призму
провідних

потреб

дорослої

особистості.

Окрім

того,

вивчення

суб’єкта

психологічного дослідження має здійснюватися у динаміці процесів становлення
його як індивіда та як особистості у різних сферах діяльності, професійної зокрема,
невід’ємно від вікового зростання. Таким чином, кризи професійного становлення
слід вивчати як динамічне утворення, що залежить від вікових детермінант їх
розвитку. Врахування вікових особливостей кризи професійного становлення
особистості у ранній дорослості має здійснюватися як на методичному рівні через
послідовність організаційних заходів, так і на рівні відбору тестового матеріалу для
проведення психодіагностичних процедур. При вивченні професійного розвитку
людини ми виходимо з положення про єдність процесу психічного розвитку
людини і взаємозв'язку етапів професійного шляху.
Принцип
Б.Ф.Ломов,

системності

К.К.Платонов

(О.О.Бодальов,
та

ін.)

Є.О.Климов,

відображає

закони

О.М.Леонтьєв,
взаємозв'язку

і

взаємозумовленості компонентів системи «людина-професія», що передбачає
необхідність

врахування

різних

рівнів

системної

організації

людської
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індивідуальності (фізіологічного, біоенергетичного, психічного, поведінкового,
особистісного, соціально-психологічного) у взаємозв'язку зі значущими аспектами
професійної діяльності та соціальних взаємодій людини.
Принцип комплексності при дослідженні криз професійного становлення
особистості передбачає необхідність враховувати не тільки особистісні ресурси, а й
професійні чинники, фізіологічні та інші аспекти. Професійний (операційний) фактор
визначається рівнем професійної підготовленості, тобто, об'ємом, глибиною,
стійкістю необхідних знань, навичок, умінь, а також досвідом в конкретній
професійній сфері. Фізіологічний аспект – з точки зору адаптаційних можливостей
організму і психіки в конкретних умовах діяльності, при напруженій психічній
діяльності. Загальними характеристиками цього принципу є: спрямованість на
виявлення

багатоаспектності,

багатофакторності,

різнорідності

онтологічних

детермінант і складових. Принцип комплексності відображає також положення, згідно
з яким дослідження необхідно проводити за допомогою набору (комплексу батарей)
валідних і надійних методик.
Принцип науковості передбачає, що дослідження має засновуватись на
загальнонауковій методології, сучасних наукових досягненнях, використанні
науково обґрунтованих методів та методик, врахуванні науково обґрунтованих
даних щодо вивчення криз професійного становлення. Згідно даного принципу,
методичні рекомендації, отримані для конкретної професії, не можуть бути
використані для інших, навіть близьких за зовнішніми ознаками професій без
спеціальної наукової перевірки і адаптації. Дане положення визначається
психологічними відмінностями в характері різних видів діяльності (в їх змісті,
умовах і т.д.) і, відповідно, в особливостях професійних вимог до людини,
критеріїв успішності професійної діяльності тощо.
Принцип активності пов'язаний з необхідністю залучати всю сукупність
заходів, що дозволяють конструктивно долати кризи, а також надалі розвивати
професійно важливі якості та функції людини, підвищувати її резервні можливості,
компенсувати ті чи інші обмеження і т.д. Активність заходів полягає також у тому,
що їх проведення не обмежується констатацією «діагнозу» або «прогнозу», а
використовується для корекції професійних планів людини. Споріднені даному
принципу ідеї активного розвитку, реалізації особистості в процесі професійної
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діяльності у період професійних криз (З.С.Акбієва, М.О.Бєндюков, О.П.Єрмолаева,
Н.В.Литвиненко та ін).
Принцип послідовності та безперервності передбачає, що найвищої
ефективності при дослідженні криз професійного становлення фахівця можна
досягнути за умови послідовності їх вивчення на всіх етапах такого становлення –
від етапу професійної орієнтації (оптації) до етапу вищих професійних досягнень.
Принцип спрямованості на максимально можливі професійні досягнення означає
постановка мети сприяє здобуттю певним фахівцем індивідуально максимально
можливого для нього професійного рівня та професійних здобутків.
Отже, застосування акмео-гуманістичного та особистісно-діяльнісного
підходів,

методологічних

принципів (системності,

цілісності, розвитку

та

науковості, активності, послідовності та безперервності, спрямованості) й
концептуальних положень (концепція професіоналізму в парадигмі акмеології,
концепція вікових і професійних криз, концепція загального і професійного
розвитку), які є основоположними в нашому дослідженні, на методичному рівні має
втілюватися

у

підборі

спеціального

психодіагностичного

інструментарію,

спрямованого на пізнання найважливіших характеристик кризи професійного
становлення особистості у період ранньої дорослості.
Дослідженню проблематики психологічних складових службової діяльності
та психокорекції кризи професійного становлення співробітників правоохоронних
органів присвятили увагу Л.М.Балабанова, О.М.Бандурка, П.П.Баранов, В.І.Барко,
С.Є.Борисова, Д.Н.Завалішин, О.В.Землянська, І.В.Іонова, В.О.Криволапчук,
Г.О.Литвинова, М.І.Магурін, В.С.Медведєв, Л.І.Мороз, Н.В.Павлик, В.Г.Панок,
Г.В.Попов,

Р.А.Рамазанов,

О.Е.Судаков,

О.В.Тимченко,

С.І.Яковенко,

Г.О.Юхновець та ін.
Як зазначає В.С.Медведєв, коло інтересів і потреб під час кризи, не
пов’язаних із професійною діяльністю, звужується й спрощується. Відбувається
заміщення, як механізм захисту, який зводиться до того, щоб «законсервувати»
сформоване внутрішнє протиріччя й пристосуватися до нього. Одним із видів
заміщення є прагнення до «символічного самодоповнення», відчуття власної
повноцінності й компетентності при цьому досягається за рахунок символів
(словесних, поведінкових, матеріальних). У працівника правоохоронних органів
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«помилковий компенсаторний» механізм може проявлятися, наприклад, у
перебільшеній увазі до зовнішньої атрибутики професійної діяльності, особливо
до влади. До компенсаторного механізму захисту особистості відноситься і
орієнтація на жорсткість покарання як універсального й достатнього способу
підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями в суспільстві, що
призводить до розвитку таких особистісних якостей як жорстокість, мстивість,
дратівливість і нетерпимість стосовно оточуючих [98].
Вчений виокремив чотири вектори у змінах особистісних характеристик,
яким слід запобігати під час психокорекції: 1) гіпертрофія професійно важливих
рис, подальша їх трансформація у свою протилежність. Так, пильність
перетворюється в підозрілість, упевненість – у самовпевненість, стійкість – у
байдужість, вимогливість – у прискіпливість тощо; 2) актуалізація і розвиток
соціально негативних рис, зокрема, жорстокості, брутальності, вседозволеності,
цинізму тощо. Виникають і стають домінуючими певні психічні стани
(розчарування, нудьга, дратівливість), які стають перешкодою для ефективного
виконання службових обов’язків і мають бути усунені під час психокорекції;
3) пригнічення та подальша атрофія окремих рис, що суб’єктивно починають
оцінюватись як другорядні. Вище зазначені зміни стосуються й адекватної
самооцінки, професійної мотивації, емпатії тощо; 4) неузгоджене, дисгармонійне
співвідношення окремих рис, наприклад, гнучкість і шаблонність професійного
мислення, службові і позаслужбові інтереси, матеріальні і духовні потреби,
об’єктивність та упередженість тощо.
Згідно з поглядами С.Є.Борисової, психологічним службам підрозділів
правоохоронних органів необхідно здійснювати психологічне консультування та
психологічний супровід особового складу, насамперед, у такі періоди: перебування
майбутнього правоохоронця в якості стажера та протягом всього першого року
професійної діяльності; професійної адаптації не тільки під час вступу на службу,
але і при переході на нову посаду; особистісних і професійних нормативних криз;
перебування в екстремальних умовах діяльності; особистісних і професійних
ненормативних криз (небажане перепрофілювання, переходом в іншу службу
тощо). У першу чергу психологічний супровід варто здійснювати для
співробітників, які схильні до реакцій тривоги в ситуаціях підвищеного ризику,
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відрізняються тенденцією до надмірного самоконтролю, сумнівами в прийнятті
рішень і вираженою мотивацією до уникнення невдач [34].
В основі корекційної моделі І.В.Іонової лежить виявлений нею зв'язок між
ірраціональними механізмами захисту і професійними деформаціями. Тобто,
дослідниця розглядає подолання професійної деформації у правоохоронці шляхом
розвитку раціональних установок і поведінки. В основі моделі, яка ґрунтується на
психолого-акмеологічному підході, – теорія А.Елліса та розвиток професійного
потенціалу особистості шляхом заміщення ірраціональних захисних механізмів за
рахунок актуалізації та розвитку нових раціональних стратегій. Початковий етап
корекційної програми передбачає навчання співробітників правоохоронних
органів прийомам саморегуляції з метою зняття наслідків стресу та підвищення
стійкості до його впливу. Наступний етап програми – це психологоакмеологічний тренінг, реалізується через такі вправи: комунікативний тренінг,
тренінг

особистісного

зростання,

тренінг

прийняття

рішень,

тренінг

саморозвитку, тренінг вирішення конфліктних ситуацій тощо. Згідно результатів
дослідження І.В.Іонової, в експериментальної групи знизилися показники
професійної деформації в той час як у контрольній групі, навпаки, простежуються
тенденція до збільшення цих проявів [67].
Психологічна служба в правоохоронних органах, на думку О.М.Бандурки,
за допомогою обґрунтованих психодіагностичних методів має дати кожному
молодому працівнику інформацію про особливості своєї особистості, навчити нею
користуватися з метою самоорганізації і самоконтролю своєї поведінки, розуміти
свої сильні і слабкі сторони і враховувати їх як в відносинах з іншими людьми,
так і в управлінні своєю діяльністю, дати уявлення про професійно важливі якості
особистості правоохоронця, простежити хід становлення, розвитку і виявлення
цих якостей у професійній діяльності. Головна задача психокорекції, зазначає
науковець, навчити працівників управляти власною діяльністю за будь-яких умов.
Окрім того, необхідно розвивати вміння точно оцінювати власний емоційний стан
та стан інших людей, настрій, ступінь психічної напруги при вирішенні завдань
різної складності [18; 19; 20; 21; 22].
Р.А.Рамазанов зазначав, що основними напрямками профілактики та
психокорекції кризових явищ є підвищення мотивації до ефективності
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професійної

діяльності,

надання

психолого-акмеологічного

супроводу,

«психологізація» середовища як фактора, що впливає на успішність їх діяльності.
Серед основних принципів психокорекції науковець відзначає такі: принцип
індивідуальності, тобто, враховування біографії та особистісних характеристик
працівників; принцип опори на позитивні якості; принцип взаємодії працівника та
керівника; принцип формування особистісної відповідальності; принцип впливу
на особистість в колективі та за допомогою колективу [143].
Згідно досліджень Н.В.Павлик, психокорекція працівників, які перебували
під впливом небезпечних умов професійної діяльності, полягає в гармонізації
психологічних сфер особистості (мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна,
когнітивна, моральна, ціннісно-смислова) та конструктивних форм психологічної
компенсації особистісних розладів. Корекційний блок, на думку дослідниці, має
бути спрямований на гармонізацію та оптимізацію розвитку особистості, а саме:
формування навичок саморегуляції, самопізнання; розвиток самосвідомості;
корекція характерологічних рис та структури особистості в цілому, які
сформувалися під впливом умов професійної діяльності [114]. Серед напрямків
психологічного впливу Н.В.Павлик виокремила наступні: аутогенне тренування;
поведінкова психокорекція, метою якої є формування адаптивних форм поведінки,
нових соціальних вмінь, оволодіння психологічними засобами саморегуляції та
подолання шкідливих звичок, зняття стресу та позбавлення від емоційних травм;
когнітивна психокорекція, спрямована на формування конструктивних змін у
самосвідомості для покращення світосприймання; гештальт-терапія, метою якої є
виявлення психологічних блоків та їх подолання, а також формування
внутрішнього локусу контролю; тренінг спілкування, метою якого є розвиток
комунікативних навичок особистості; імаго-терапія, як метод адекватного
реагування на важкі обставини, корекцію «образу Я» та збагачення емоційних
ресурсів людини; арттерапія, спрямована на розвиток творчого самовираження та
гармонізацію особистостіі в цілому; гуманістична терапія, яка передбачає
особистісне зростання клієнта, прийняття відповідальності за своє життя і
вирішення проблемних ситуацій; логотерапія, метою якої є перебудова системи
цінностей та знаходження сенсу власного життя [4; 114].
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Як зазначає Л.М.Мітіна, в професійному становленні особистості природне і
суспільне, біологічне і соціальне є тими передумовами, за допомогою яких
особистість сама будує свій професійний шлях. Основним фактором професійного
розвитку дослідниця відзначала внутрішній світ людини, її активність, потреба в
самореалізації. Наявність у особистості достатнього індивідуального ресурсу
професійного розвитку забезпечує можливість її професійного становлення.
Шляхи, які вона вибирає для продуктивного використання своїх ресурсів, зазначає
С.А.Дружилов, можуть бути різними [55]. Успіх при цьому визначається не стільки
самими ресурсами, а тим, наскільки продуктивно вони використовуються.
Таким чином, опрацювавши наукові підходи вчених щодо корекції кризи у
правоохоронців, можна дійти висновку, що в основі всіх типів психокорекції
лежить актуалізація психологічних ресурсів особистості, за рахунок яких
відбувається подолання кризи професійного становлення. Тобто, джерелом
внутрішньої

енергії

людини,

що

дозволяє

впоратися

з

незвичайними,

нестандартними ситуаціями та досягти значних життєвих успіхів у повсякденному
житті, є психологічні ресурси, наявність та активізація яких сприяють подоланню
проявів кризи та успішності професійного становлення особистості.
Спираючись на вищезазначене, в основу нашого дослідження покладено
припущення, згідно з яким в період кризи професійного становлення у
правоохоронців віку ранньої дорослості відбуваються деструктивні зміни у сфері
професійних

цінностей, мотивації праці, професійної самосвідомості, що

супроводжуються незадоволеністю собою і своїм професійним статусом,
зниженням рівня якості виконання службових обов’язків тощо. Розробка та
запровадження ефективної та своєчасної діагностичної та корекційно-розвивальної
психологічної роботи з подолання кризи професійного становлення через
актуалізацію психологічний ресурсів особистості, які відповідають структурним
компонентам кризи, сприятиме конструктивному подоланню негативних проявів
професійного становлення у правоохоронців.
З метою подолання кризи професійного становлення правоохоронців у період
ранньої дорослості необхідно доповнити та розширити описані наукові положення
та розробити діагностичну та розвивально-корекційну програму, основану на
актуалізації психологічних ресурсів особистості правоохоронців.
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1.4.

Структурні

компоненти

кризи

професійного

становлення

правоохоронців у період ранньої дорослості
На думку зарубіжних дослідників (D.W.Bray, D.T.Hall, A.Howard, M.London,
P.H.Mirvis, E.M.Moon), професійне становлення особистості здійснюється завдяки
особливим так званим метанавикам (meta-skills), до яких відносяться: швидке
освоєння нових способів навчання і самонавчання, розвинена здатність до
саморефлексії, висока адаптивність, високий рівень самоефективності, іншими
словами, усвідомлена здатність справлятися з різними кризовими ситуаціями в
професійній діяльності тощо.
Зарубіжні (Д.Сьюпер, Б.Лівехуд, Е.Еріксон) та вітчизняні (О.М.Кокун,
Л.М.Мітіна) психологи важливу роль приділяли інтегральним характеристикам,
особистісним якостям фахівця необхідним для успішної професійної діяльності.
Важливою умовою їх розвитку, на думку дослідників, є вдосконалення свого
внутрішнього світу і підвищення рівня професійної самосвідомості. Вітчизняні
науковці К.О.Абульханова-Славська, О.С.Анісімов, A.О.Деркач, В.Г.Зазикін,
Н.В.Кузьміна та ін. серед інших відзначали такі складові розвитку професіонала:
наявність

професійних

навичок

і

умінь,

професійної

компетентності;

саморегуляція та здатність до прийняття рішень; наявність певних особистіснопрофесійних якостей; рефлексивна організація та рефлексивна культура, творчий
та інноваційний потенціал, мотивація досягнень; нормативність діяльності і
поведінки тощо [52].
Згідно поглядів науковців, саморегуляція професійної діяльності конкретного
фахівця безпосередньо залежить від його психологічного ресурсу, психічних
процесів (насамперед когнітивних) і професійного досвіду, що виявляється у
професіоналізмі діяльності. У концепції професійного розвитку й психології
професіоналізму Е.Ф.Зеєра зазначається, що характеристики особистості істотно
впливають на результат діяльності саме в процесі її професіоналізації. Внутрішнє
переживання кризи відображається на поведінці індивіда, тому для дослідження
такого складного явища як криза слід звертати увагу і на те, як це явище щоденно
проявляється, адже саме ця складова може бути найбільш очевидною для
оточуючих. Індивідуально-типологічні особливості завжди є детермінантами того,
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яка саме специфіка переживання кризи буде для кожної конкретної особистості.
Окрім того, переживання кризи також може впливати на особистість, риси її
характеру. Вихід з кризи передбачає формування оновленої системи цінностей. Саме
ціннісно-мотиваційна сфера особистості являється найбільш залученою до процесу
переживання кризи. Криза є складним процесом, що викликає в особистості тяжкі
переживання, тож неможливо виключити з дослідження кризи й емоційний бік.
До

основних

психологічних

показників

професійного

становлення

працівників правоохоронних органів Пономарьова О.А віднесла: усвідомленість
себе суб’єктом професійної діяльності; високий рівень професійної кваліфікації та
компетентності; розвиненість особистісних і професійно важливих якостей і
властивостей

(мотивація,

організованість,

працездатність,

мобілізованість,

відповідальність, комунікативність, емпатичність, рефлексивність тощо), які
сприяють успішній службовій діяльності; володіння сучасними технологіями та
методиками вирішення професійних завдань; низький рівень залежності від
зовнішніх чинників; гуманність, продуктивність та ефективність діяльності тощо
[137]. Згідно з поглядами таких науковців як А.П.Москаленко, Д.О.Кобзін,
В.О.Соболєв , до основних факторів, що сприяють успішній професійній адаптації
співробітників правоохоронних органів належать: високі адаптаційні можливості
особистості, позитивні стосунки з колегами та керівництвом, наявність
необхідних практичних знань, умінь і навичок, підвищення кваліфікації,
професійна мотивація, сприятливі матеріально-економічні умови служби, теплі
стосунки в родині тощо [105].
Ю.П.Поварьонков, досліджуючи структуру професіоналізму, виокремив
наступні компоненти: операційний, що виявляється у наявності та задіяності
знань, вмінь, навичок, здібностей, результатом його функціонування є професійна
компетентність; мотиваційний, який зосереджує актуальні для особистості мотиви
діяльності і локалізується у професійній спрямованості; смисловий, якому
властиві сформована Я-концепція професіонала і професійна самооцінка, що
проявляється через професійну самосвідомість [124; 125].
Натомість,

Р.Ф.Пaciчняк,

розглядаючи

психологічну

структуру

професійного caмoвизнaчeння майбутніх правоохоронців, зупинилась на таких
кoмпoнeнтах: кoгнiтивний – cиcтeмa знaнь cуб'єктa прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння
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прo ceбe тa про ocoбливocтi вiйcькoвo-прoфeciйнoї дiяльнocтi i cпocoби рeaлiзaцiї
cвoїх прoфeciйних плaнiв; eмoцiйнo-вoльoвий – eмoцiйнa cтaбiльнicть i cтiйкicть
при вибoрi й oвoлoдiннi вiйcькoвoю прoфeciєю при aдeквaтнiй oцiнцi cвoїх
мoжливocтeй; мoтивaцiйний – пoгoджeнicть мoтивiв вибoру й oвoлoдiння
вiйcькoвoю прoфeciєю зi cхильнocтями курcaнтiв дo прoфeciйнoї дiяльнocтi;
дiяльнicний

–

пiдпoрядкувaння

нaвчaльнo-вихoвнoї

рoбoти

i

викoнaння

cлужбoвих oбoв'язкiв; цiннicнo-cмиcлoва cфeра ocoбиcтocтi [118].
Аналізуючи конфліктні ситуації працівників слідчих підрозділів у кризових
явищах, І.В.Жданова зазначила наступні типи конфліктів професійного розвитку
особистості: мотиваційний, обумовлений втратою інтересу до навчання, роботи,
втратою перспектив професійного зростання, дезінтеграцією професійних
орієнтації, установок, позицій; когнітивно-діяльнісний, що детермінований
незадоволеністю змістом і способами здійснення навчально-професійної і
професійної діяльності; поведінковий, зумовлений суперечностями у міжособистісних відносинах в первинному колективі, незадоволеністю своїм соціальнопрофесійним статусом, становищем у групі, рівнем зарплати тощо [58].
Відомим є ой факт, що від здатності до відновлення та розвитку життєвих
ресурсів залежить психічне здоров’я особистості. Відомий український психолог
Г.В.Ложкін виокремив наступні фактори, які впливають на психічне здоров’я
особистості: здатність до самопізнання та саморозуміння, вміння жити «тут і
зараз», сформована ієрархія цінностей, розумінні та сприйняття інших, прийняття
відповідальності за своє життя та здоров’я тощо[4]. Зважаючи на зазначене, в
теорії Г.В.Ложкіна зазначені наступні складові цілісної структури особистості:
когнітивна, емоційна та поведінкова.
Таким чином, на ґрунті теоретичного аналізу кризи професійного
становлення особистості, відповідно до наукових підходів таких науковців як
Г.С.Абрамова,

К.О.Абульханова-Славська,

О.О.Бодальов,

І.С.Булах,

Н.С.Глуханюк, А.О.Деркач, В.Г.Зазикін, Е.Ф.Зєєр, Є.О.Клімов, В.І.Ковальов,
О.М.Кокун, Е.Коуен, Г.Крайг, Т.В.Кудрявцев, Д.Левінсон, Б.Лівехуд, Г.В.Ложкін,
Т.Л.Миронова, В.Т.Мишкіна, Л.М.Мітіна, М.С.Пряжников та О.Ю.Пряжникова,
З.Л.Становських,

Д.Сьюпер,

Т.М.Титаренко,

О.Р.Фонарьов,

Р.Хейвінгхерст,

Д.Холланд, В.Д.Шадриков, Г.Шихі, Л.М.Юрьєва, а також наукових підходів до
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психокорекції криз професійного становлення правоохоронців Л.М.Балабанової,
О.М.Бандурки, С.Є.Борисової, О.В.Землянської, І.В.Іонової, В.О.Криволапчука,
В.С.Медведєва, Н.В.Павлик, Р.А.Рамазанова та ін. нами були визначено
структурні компоненти кризи професійного становлення правоохоронців віку
ранньої дорослості: когнітивний, емоційний, поведінковий, індивідуальнотипологічний та ціннісно-мотиваційний (рис 1.1).

Ціннісномотиваційний
компонент

Індивідуальнотипологічний
компонент

Поведінковий
компонент

Емоційний
компонент

Когнітивний
компонент

Особистостість правоохоронця, що переживає
кризу професійного становлення

Рис. 1.1. Структурні компоненти кризи правоохоронців професійного становлення

Когнітивний компонент характеризує рівень розвитку рефлексивності, тобто,
здатності усвідомлювати та розуміти власні переживання, засвоювати досвід,
здатність до самопізнання та самоаналізу; обізнаність у професійній сфері; швидке
освоєння нових способів навчання і самонавчання, необхідних для постійного
підвищення професійної кваліфікації, професійного зростання; усвідомлення й
осмислення

особистістю

власного

професійного

становлення.

У

процесі

самопізнання, перетворюючи психічну діяльність на дослідження самої себе,
особистість свідомо оцінює свої вчинки і себе в цілому, що призводить до
формування образа «Я» і відповідно «Я-професіонала». Самопізнання – це
своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якого лежить процес
рефлексії, яка відіграє величезну роль у розвитку особистості, її діяльності,
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спілкуванні, відносинах і взаємодіях. Ф.Перлз розглядав особистісний та
професійний

розвиток,

як

процес

розширення

зон

самопізнання

[113].

Саморозуміння, на думку Т.Кудрявцева, дозволяє розширити уявлення про природу
власного «Я»; визначає розвиток особистості і формування індивідуальнотипологічних особливостей її структури [88]. Тому коли ми говоримо «Я», наші
внутрішні переживання є вельми значущими. Процес саморозуміння обумовлюється
зміною уявлень про себе. За допомогою формування проблем, завдань і їх вирішення
відбувається співвіднесення нового знання з якоюсь системою цінностей,
формування життєвих, професійних функцій і завдань на визначення своїх
можливостей.
Емоційний компонент кризи професійного становлення правоохоронців
визначає емоційно-оцінне ставлення до власного соціального статусу, власного «Я»,
професійної діяльності, світу, колективу; характеризує внутрішньо особистісну,
мiжособистiсну емоційну чутливість тощо. Поведінковий компонент виявляється в
здатності до прийняття самостійних рішень, реалізацій набутих знань та вмінь;
саморегуляції власної поведінки та діяльності, здатність до самоефективності,
адаптивності особистості, моральна нормативність, гнучкість поведінки тощо.
Самоефективність – це впевненість (переконання) людини щодо її потенційної
здатності організувати та здійснити власну діяльність, необхідну для досягнення
певної мети; це продуктивний процес інтеграції когнітивних, соціальних та
поведінкових компонентів задля здійснення оптимальної стратегії в різноманітних
ситуаціях [80; 187].
Індивідуально-типологічний

компонент

визначається наявністю

певних

особистісних якостей і властивостей особистості, які можуть сприяти успішній
службовій діяльності або бути індикатором наявної професійної кризи (тривожність,
агресивність,

лабільність,

сензитивність,

агресивність,

ригідність

тощо).

Д.О.Александров визначив наступні протипоказання до небезпечних видів
діяльності, до яких відноситься служба в правоохоронних органах: низька
психологічна стійкість та схильність до психічної дезадаптації; високі показники
тривожності; емоційна неврівноваженість та імпульсивність; підвищена схильність
до ризику; низький інтелектуальний рівень; уповільненість реакцій; недоліки
розподілу та концентрації уваги; функціональні непатологічні зміни в організмі
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(серцево-судинної, дихальної та інших систем); схильність до алкоголізації і
наркотизації тощо [8].
Ціннісно-мотиваційний

компонент

характеризується

усвідомленням

соціальної значущості професійної діяльності та особистісної відповідальності за її
результати; потребою в професійному самовдосконаленні, досягненні успіху, що
пов’язане зі зміною ціннісно-смислової сфери, переосмисленням себе і свого місця в
світі. Вивченню проблеми професійної мотивації правоохоронців присвятили свою
увагу

В.Г.Андросюк,

М.І.Ануфрієв,

В.І.Барко,

О.Ф.Караваєв,

Д.О.Кобзін,

П.В.Макаренко, В.С.Медведєв, А.П.Москаленко, В.Г. Панок, Г.В.Попова, О.Н.Роша,
Н.П.Сергієнко, В.О.Соболєв, О.О.Стародубцев, О.В.Шаповалов, Г.О.Юхновець,
С.І.Яковенко та ін. [14; 22; 23; 24; 105; 117; 170]. Одним із провідних чинників
досягнення вершин професійної майстерності вважається самоактуалізація,
заснована на реалізації свого особистісно-професійного потенціалу. Особистості, що
самоактуалізуються, вирізняються високими потенційними можливостями, вміють
поповнювати свій потенціал та володіють усвідомленими чи неусвідомленими
техніками його актуалізації [80]. Важливим аспектом самоактуалізації є прийняття
відповідальності за свої дії. Отже, самоактуалізація – це постійний процес розвитку
своїх потенційних можливостей з метою досягнення творчої зрілості (Л.Гозман,
А.Маслоу, Ф.Перлз, К.Рождерс, Э.Шостром). Професійна самоактуалізація виступає
операційним аналогом особистісної зрілості. Високий рівень самоактуалізації сприяє
досягненню творчої зрілості особистості [3].
На думку Г.В.Ложкіна, розвиток і рух особистості до самоактуалізації
визначає її психічне здоров’я. Показниками психічного здоров’я самоактуалізованої
особистості, на які ми спиратимемось у нашому дослідженні, за Г.В.Ложкіним, є:
об’єктивне сприйняття реальності; сприйняття себе, інших, природи; незалежність
від зовнішніх обставин, моральних принципів; креативність; наявність важливого
покликання, справи; цінності та самоактуалізація тощо [4].
Кожен із зазначених компонентів наділений лише локальними можливостями і
не може повною мірою забезпечити ефективність функціонування правоохоронця.
За умови достатньої розвиненості усіх цих компонентів та їх діалектичної єдності
можливо досягнути високого рівня професійного розвитку особистості, яка здатна
подолати кризу.
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Висновки до розділу І
Теоретичний аналіз сутності кризи професійного становлення особистості
засвідчує двовимірність означеної проблематики: психолого-педагогічний і
соціально-філософський. У контексті психолого-педагогічного підходу – криза
професійного становлення є особистісним процесом, провідним елементом якого є
зумовлений

психологічними

особливостями

індивіда

особистісний

вибір.

Соціально-філософський підхід передбачає виявлення суспільної складової цього
процесу, його соціального спрямування, а також акцентування уваги на моральних
чинниках становлення професіонала.
Вивчення кризи професійного становлення з позиції різних теоретикометодологічних підходів та їх представників дозволило визначити провідні підходи
(акмео-гуманістичний

та

особистісно-діяльнісний),

методологічні

принципи

(системності, цілісності, розвитку та науковості, активності, послідовності та
безперервності,

спрямованості)

та

концептуальні

положення

(концепція

професіоналізму в парадигмі акмеології, концепція вікових і професійних криз,
концепція загального і професійного розвитку), які є основоположними в дослідженні.
Професійне становлення правоохоронців – це процес формування їх
професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих та професійно
важливих якостей, готовність до постійного професійного зростання.
Криза професійного становлення правоохоронців – це

психологічний

феномен, поява якого зумовлена суперечністю між потребою суб’єкта в подальшій
професійній самореалізації та неможливістю здійснювати її в тому вигляді і формі,
як це відбувалось раніше, при цьому в особистості недостатньо способів
ефективного подолання труднощів професійного розвитку. Криза характеризується
змінами

у

сфері

професійних

цінностей,

мотивації

праці,

професійної

самосвідомості, ревізією власної Я-концепції, незадоволеністю собою і своїм
професійним статусом, зниженням рівня якості виконання професійних дій тощо. У
разі конструктивного вирішення кризи відбувається перебудова психологічної
структури особистості, стимулюється професійний розвиток, внаслідок чого
особистість піднімається на більш високий рівень розвитку.
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Детермінуючими факторами виникнення кризи професійного становлення
правоохоронців є: труднощі професійної адаптації, розбіжність професійних
очікувань і реальності (криза професійних експектацій); незадоволеність собою і
своїм професійним статусом, потреба у подальшому підвищенні кваліфікації (криза
професійного зростання); ревізія власної Я-концепції, перебудова соціальнопрофесійних цінностей і відносин, потреба в самовизначенні і самоорганізації (криза
професійної кар’єри); соціально-економічні умови; перехід на нову посаду,
атестація, отримання чергового звання; поглиненість професійною діяльністю; вікові
психофізіологічні

зміни;

специфіка

служби

(агресивність

комунікативного

середовища, великі фізичні і психічні навантаження, висока відповідальність за
прийняті рішення, загроза життю і здоров’ю працівника, жорстко регламентована
модель поведінки правоохоронця); гендерні стереотипи в правоохоронних органах.
Кризи професійного становлення поділяються на нормативні та ненормативні.
Нормативні кризи супроводжують перехід від однієї стадії професійного розвитку
до іншої і зумовлені процесом професіоналізації особистості. У віці ранньої
дорослості

правоохоронці

переживають

нормативні

кризи

професійного

становлення: кризу професійних експектацій, кризу професійного зростання та
кризу професійної кар’єри, які знаменуються незадоволеністю собою і своїм
професійним статусом, ревізією власної Я-концепції, пов’язаної з переосмисленням
себе і свого місця у світі, перебудовою соціально-професійних цінностей і
відносин, відчуттям потреби в самовизначенні і самоорганізації. Ненормативні
кризи не пов'язані з логікою професіоналізації, виникають в результаті збігу
несприятливих обставин і є наслідком випадкових, непередбачуваних подій.
Вікові особливості професійного становлення у віці ранньої дорослості
зумовлені психофізіологічними трансформаціями, змінами соціальної ситуації
розвитку, особистісною активністю, прагненням до самореалізації та експансії,
досягненням ідентичності та генеративності, а також формуванням та корекцією
планів на майбутнє, переоцінкою цінностей тощо.
На підґрунті теоретичного аналізу кризи професійного становлення особистості
та наукових підходів Г.С.Абрамової, К.О.Абульханової-Славської, О.О.Бодальова,
І.С.Булах, А.О.Деркача, В.Г.Зазикіна, Е.Ф.Зєєра, Є.О.Клімова, В.І.Ковальова,
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О.М.Кокуна, Е.Коуен, Г.Крайг, Т.В.Кудрявцева, Б.Лівехуда, Т.Л.Миронової,
В.Т.Мишкіної,

Л.М.Мітіної,

О.Р.Фонарьова,

З.Л.Становських,

Р.Хейвінгхерста,

Д.Сьюпера,

Д.Холланда,

Т.М.Титаренко,

В.Д.Шадрикова,

Г.Шихі,

Л.М.Юрьєвої та ін., а також наукових поглядів на корекцію кризи у правоохоронців
Л.М.Балабанової,

О.М.Бандурки,

В.І.Барка,

С.Є.Борисової,

Л.Ф.Вербицької,

О.В.Землянської, І.О.Іонової, В.О.Криволапчука, В.С.Медведєва, В.Г.Панка та ін.
було

визначено

структурні

компоненти

кризи професійного

становлення

правоохоронців віку ранньої дорослості: когнітивний компонент характеризує рівень
розвитку рефлексивності, самосвідомість, обізнаність у професійній сфері,
усвідомлення особистістю власного професійного становлення тощо; емоційний
визначає емоційно-оцінне ставлення до власного соціального статусу, власного «Я»,
професійної діяльності, світу, колективу (суспільного загалу); поведінковий
компонент виявляється в здатності до прийняття самостійних рішень, реалізацій
набутих знань та вмінь для успішного виконання професійної діяльності,
саморегуляції

власної

поведінки

та

діяльності,

адаптивність

особистості,

самоефективність та гнучкість поведінки; індивідуально-типологічний компонент
визначається рівнем прояву таких рис як тривожність, агресивність, лабільність,
сензитивність, агресивність, ригідність тощо, які можуть бути індикатором наявної
професійної кризи; ціннісно-мотиваційний виражається в усвідомленні соціальної
значущості професійної діяльності та особистісної відповідальності за її результати,
потребою в професійному самовдосконаленні, досягненні успіху, наявністю
ціннісних орієнтацій тощо. Кожен із зазначених компонентів наділений лише
локальними можливостями і не може повною мірою забезпечити ефективність
функціонування правоохоронця. За умови достатньої розвиненості усіх цих
компонентів та їх діалектичної єдності можливо досягнути високого рівня
професійного розвитку особистості, яка здатна подолати кризу.
Опрацювавши

наукові

підходи

вчених

щодо

корекції

кризи

у

правоохоронців, можна дійти висновку, що в основі всіх типів психокорекції
лежить актуалізація психологічних ресурсів особистості, за рахунок яких
відбувається подолання кризи професійного становлення.
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РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИЗИ
ПРОФЕСІЙНОГО

СТАНОВЛЕННЯ

ПРАВООХОРОНЦІВ

У

ПЕРІОД

РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
У розділі обґрунтовано методичне забезпечення емпіричного дослідження
рівня прояву кризи професійного становлення правоохоронців. Визначено
критерії рівня прояву кризи професійного становлення правоохоронців (високий,
середній,

низький).

Здійснено

порівняльний

аналіз

показників

кризи

професійного становлення у правоохоронців віком 23-28 років (рання
дорослість) та 35-43 років (середня дорослість), з’ясовано особливості прояву
когнітивного, емоційногого, поведінкового, індивідуально-типологічного та
ціннісно-мотиваційного

компонентів

кризи

у

респондентів.

Досліджено

загальний рівень прояву кризи професійного становлення у правоохоронців віку
ранньої та середньої дорослості, а також рівень вираженості кризи за кожним із
зазначених компонентів кризи у обох груп респондентів. Наведено результати
констатувального експерименту.
2.1. Методичні засади психологічної діагностики кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
На підґрунті теоретичного аналізу кризи професійного становлення
особистості та із врахуванням її вікової специфіки, а також наукових поглядів на
психокорекцію кризи у правоохоронців було визначено структурні компоненти
кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості:
когнітивний, емоційний, поведінковий, індивідуально-типологічний та ціннісномотиваційний.
Емпірична

модель

дослідження

особливостей

кризи

професійного

становлення правоохоронців у період ранньої дорослості за характеристиками
представлена в табл. 2.1.
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Когнітивний

Емоційний

Поведінковий

Індивідуальнотипологічний

Ціннісномотиваційний

Компо
-нент

Таблиця 2.1
Емпірична модель дослідження особливостей кризи професійного
становлення правоохоронців віку ранньої дорослості
Характеристики

Показники

Відсутність цінностей самоактуалізації.

Ціннісна орієнтація

Підвищена потреба досягти успіху
Високий рівень потреби встановити дружні
стосунки з оточуючими

Потреба у досягненні успіху
Потреба у єдності з групою

Високий рівень агресивності,
високий рівень ригідності.
Високий рівень тривожності,
Високий рівень лабільності,
Високий/низький рівень сензитивності
Низький рівень творчої спрямованості

Агресивність
Ригідність
Тривожність
Лабільність
Сензитивність
Креативність

Закритість

Відкритість

Низький рівень поведінкової саморегуляцї
та моральної нормативності
Низький рівень комунікативного та
адаптаційного потенціалу
Низька здатність до самоефективності

Поведінкова регуляція
Моральна нормативність
Комунікативний
потенціал
Адаптаційний потенціал
Самоефективність

Низький рівень підтримки себе
Відсутність здатності жити теперішнім
Гнучкість поведінки
Надто високий рівень контактності
Низький рівень синергії
Самокерівництво

Самопідтримка
Орієнтація в часі
Гнучкість
Контактність
Синергія
Самокерівництво

Високий рівень соціальної фрустрованості
Незадоволеність матеріальним становищем,
житлово-побутовими умовами.
Невдоволеність освітою, роботою в цілому
Незадоволеність взаєминами у сім’ї.
Незадоволеність стосунками з керівництвом,
колегами, друзями тощо
Високий рівень внутрішньої конфліктності
Підвищений рівень самозвинувачення
Сумніви в цінності власної особистості
Недостатнє самоприйняття
Невдоволеність собою, своїми можливостями
Небажання змінюватися на краще
Низький рівень самоповаги
Низька оцінка власної професійної успішності
та адаптованості
Низький рівень обізнаності у професійній сфері
Низький рівень рефлексивності

Соціальна фрустрованість
Соціально-економічне
становище
Соціальний статус
Взаємини з рідними
Взаємини
з
соціальним
оточенням
Внутрішня конфліктність
Самозвинувачення
Самоцінність
Самоприйняття
Самовпевненість
Самоприв’язаність
Самоповага
Оцінка власної професійної
успішності та адаптованості
Рівень обізн.у проф. сфері
Рефлексивність

Відсутність пізнавальних потреб
Ідеалістичні уявлення про природу людини.
Очікування
протилежних
почуттів
по
відношенню до себе від інших

Пізнавальні потреби
Уявлення про природу людини
Дзеркальне «Я»

Психодіагностичні
методики
«Самоактуалізаційний
тест»
(CAT)
(Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.).
«Діагностика
мотиваторів
соціально - психологічної
активності» (Д.Макклелланд)
«Індивідуально-типологічний
опитувальник" (ІТО)
(Л.Н.Собчик)

«САТ»
(Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.)
«Самоставлення» (В.В.Столін,
С.Р.Пантєлєєв)
«Адаптивність»
(А.Г.Маклакова)

«Самоефективність»
(Р.Шварцер,М.Єрусалем).
«САТ»
(Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.)

поведінки

«Самоставлення» (В.В.Столін,
С.Р.Пантєлєєв)
«Діагностика рівня соціальної
фрустрованості» (Л.І.Васерман,
В.В.Бойко)

«Самоставлення» (В.В.Столін,
С.Р.Пантєлєєв)

«САТ»
Анкета
для
фахівців
в
авторській модифікації
Експертна оцінка (О.М.Кокун).
«Рівень
розвитку
рефлексивності» (А.В.Карпов).
«САТ»
(Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.)
«Самоставлення» (В.В.Столін,
С.Р.Пантєлєєв)

90
Спираючись на основні положення Г.В.Ложкіна та М.С.Корольчука щодо
психічного здоров’я особистості, нами були визначені наступні критерії рівня
прояву кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої
дорослості: високий, середній, низький.
Критеріями високого рівня прояву кризи професійного становлення є:
1. За

когнітивним

компонентом

кризи

професійного

становлення

правоохоронців:
- низький рівень обізнаності у професійній сфері – недостатній рівень
професійної компетентності;
- низький рівень пізнавальних потреб – відсутність потреби в набутті нових
знань, умінь, навичок, у їх підвищенні та застосуванні; відсутність потреби в
придбанні і засвоєнні суспільного досвіду та виробленні нових знань тощо;
- низький рівень рефлексивності – відсутність здатності до самоаналізу,
усвідомлення власних почуттів;
- ідеалістичні уявлення про природу людини – наявність не відповідних до
реальності, надто ідеалізованих уявлень про природу людини, що призводить до
фрустрації при зустрічі з асоціальними представниками соціуму;
- низький рівень дзеркального «Я» – очікування протилежних почуттів по
відношенню до себе з боку інших.
2.

За

емоційним

компонентом

кризи

професійного

становлення

правоохоронців:
- високий рівень соціальної фрустрованості – відчуття неможливості
задоволення власних потреб, наявність непереборних перешкод;
- високий рівень внутрішньої конфліктності – наявність внутрішніх
конфліктів, сумнівів, суперечностей із самим собою високої інтенсивності,
надмірне самокопання;
- низький рівень задоволеності соціально-економічним становищем –
невдоволеність матеріальним становищем, житлово-побутовими умовами тощо;
- низький рівень задоволеності соціальним статусом – невдоволеність
власною освітою, сферою професійної діяльності, роботою в цілому;
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- низький рівень задоволеності взаєминами з рідними – негаразди у сім’ї;
- низький рівень задоволеності взаєминами з соціальним оточенням –
невдоволеність стосунками з керівництвом, колегами, друзями тощо;
- низький рівень задоволеності здоров’ям та працездатністю – актуальні
проблеми зі здоров’ям та працездатністю.
-

низький

рівень

самоцінності

–

оцінка

власної

особистості

як

малозначимої;
- низький рівень самоприйняття – наявність негативного ставлення до себе,
нездатність цілісно та повністю сприймати та приймати себе;
- низький рівень самоповаги;
- високий рівень самозвинувачення.
- низька самооцінка власної професійної успішності та адаптованості.
3. За поведінковим компонентом:
- низький рівень поведінкової саморегуляції – нездатність регулювати
власну поведінку;
- низький рівень моральної нормативності – нездатність адекватно
сприймати морально-етичні норми поведінки;
- низький рівень комунікативного потенціалу – нерозвинуті комунікативні
навички, невміння налагодити контакт і взаєморозуміння з оточуючими;
- низький рівень адаптаційного потенціалу – нерозвинуті адаптаційні
механізми, на які особистість може спиратися для подолання кризи;
- низький рівень самоефективності – оцінка власної самоефективності як
низької;
- низький рівень самопідтримки – схильність до залежності, конформності,
несамостійність тощо;
- низький рівень орієнтації у часі – нездатність людини жити теперішнім,
орієнтація людини на минуле (спогади), або на майбутнє (нереалістичні мрії,
нездійсненні проекти тощо);
- низький або завищений рівень гнучкості поведінки – нездатність
адекватно реагувати на ситуацію, що змінюється;
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- низький або завищений рівень контактності;
- низький рівень синергії;
- низький рівень самокерівництва – погана саморегуляція, відсутність
тенденції пошуку причини і результатів вчинків і діяльності у самому собі.
4. За індивідуально-типологічним компонентом:
- високий рівень агресивності – схильність до частих спалахів гніву,
переживання злості;
- високий рівень тривожності – схильність до надмірного хвилювання, часте
переживання стану тривоги;
- високий рівень лабільність – емоційна нестійкість, схильність до коливань
настрою,

швидких

змін

емоційних

станів,

підвищеної

інтенсивності

їх

переживання;
- висока сензитивність – підвищена чутливість, вразливість до зовнішніх
впливів.
- високий рівень ригідності;
- високий рівень закритості;
- низький рівень креативності – відсутність творчої спрямованості
особистості.
5. За ціннісно-мотиваційним компонентом:
-

низький

рівень

ціннісних

орієнтацій

–

відсутність

цінностей

самоактуалізації;
- високий або низький рівень потреби у єдності з групою – робить сферу
міжособистісних стосунків у колективі найбільш значимою (або навпаки);
- високий або низький рівень потреби досягти успіху – від рівня цієї
потреби

залежати результативність професійної

діяльності

людини і

її

професійний успіх. Завищена потреба досягти успіху сприяє посиленню
фрустрації через неможливість задоволення цієї потреби, підвищує чутливість до
невдач. Людина з низькою мотивацією прагне уникати невдачі.
Критеріями середнього рівня прояву кризи професійного становлення є:
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2. За

когнітивним

компонентом

кризи

професійного

становлення

правоохоронців:
- середній рівень обізнаності у професійній сфері;
- середній рівень пізнавальних потреб;
- середній рівень рефлексивності – здатність до самоаналізу, усвідомлення
власних почуттів;
- дещо ідеалізовані уявлення про природу людини – наявність не
відповідних, дещо нереалістичних уявлень про природу людини;
- середній рівень дзеркального «Я».
2. За емоційним компонентом:
-

середньо-високий

рівень

соціальної

фрустрованості

–

відчуття

неможливості задоволення власних потреб, наявність певних перепон;
- середній рівень внутрішньої конфліктності – наявність певних внутрішніх
конфліктів;
- середній рівень задоволеності соціально-економічним становищем;
- середній рівень задоволеності соціальним статусом;
- середній рівень задоволеності взаєминами з рідними – наявність певних
негаразд у сім’ї;
- середній рівень задоволеності взаєминами з соціальним оточенням;
- середній рівень задоволеності здоров’ям і працездатністю – деякі
проблеми зі здоров’ям та працездатністю.
- середній рівень самоцінності – оцінка власної особистості як достатньо
значимої;
- середній рівень самоприйняття – наявність позитивного ставлення до себе;
- середній рівень самоповаги;
- середній рівень самозвинувачення.
-

середній

рівень

самооцінки

адаптованості.
3. За поведінковим компонентом:

власної

професійної

успішності

та
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- середній рівень поведінкової саморегуляції – часткова здатність
регулювати власну поведінку;
- середній рівень моральної нормативності – часткова здатність сприймати
морально-етичні норми поведінки;
- середній рівень комунікативного потенціалу;
- середній рівень адаптаційного потенціалу – не в повній мірі розвинуті
адаптаційні механізми, на які особистість може опиратися для подолання кризи;
- середній рівень самоефективності – оцінка власної самоефективності як
достатньої;
- середній рівень самопідтримки – часткова здатність надавати собі
підтримку;
- середній рівень орієнтації у часі – нездатність людини повністю жити
теперішнім;
- середній або завищений рівень гнучкості поведінки – нездатність
адекватно реагувати на ситуацію, що змінюється.
- середньо-низький рівень контактності;
- середній рівень синергії;
- середній рівень самокерівництва – часткова здатність до саморегуляції,
відсутність тенденції пошуку причини і результатів вчинків і діяльності у самому
собі.
4. За індивідуально-типологічним компонентом:
- середній рівень агресивності;
- підвищений рівень тривожності;
- підвищений або занижений рівень лабільності;
- середньо-низький рівень сензитивності;
- середній рівень ригідності;
- середній рівень закритості;
- середній рівень креативності.
5. За ціннісно-мотиваційним компонентом:
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- середній рівень ціннісних орієнтацій – відсутність в повній мірі
сформованих цінностей самоактуалізації;
- середньо-низький рівень потреби у єдності з групою;
- середній рівень потреби досягти успіху.
Критеріями низького рівня прояву кризи професійного становлення є:
1. За когнітивним компонентом кризи:
- високий рівень обізнаності у професійній сфері;
- високий рівень пізнавальних потреб;
- високий рівень рефлексивності – здатність до самоаналізу, усвідомлення
власних почуттів;
- раціональні уявлення про природу людини – наявність відповідних до
реальності, не ідеалізованих уявлень про природу людини.
2.

За

емоційним

компонентом

кризи

професійного

становлення

правоохоронців:
- низький рівень соціальної фрустрованості;
- низький рівень внутрішньої конфліктності – відсутність внутрішніх
конфліктів, сумнівів, суперечностей із самим собою;
- високий рівень задоволеності соціально-економічним становищем –
задоволеність матеріальним становищем, житлово-побутовими умовами тощо;
- високий рівень задоволеності соціальним статусом – задоволеність своєю
освітою, сферою професійної діяльності, роботою в цілому;
- високий рівень задоволеності взаєминами з рідними;
- високий рівень задоволеності взаєминами з соціальним оточенням –
задоволеність стосунками з керівництвом, колегами, друзями тощо;
- високий рівень задоволеності здоров’ям і працездатністю – задоволеність
власним здоров’ям та працездатністю;
- високий рівень самоцінності – позитивна оцінка власної особистості;
- високий рівень самоприйняття – цілісне сприйняття власної особистості,
навіть з усіма недоліками;
- високий рівень самоповаги;
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- висока самооцінка власної професійної успішності та адаптованості.
3. За поведінковим компонентом кризи професійного становлення:
- високий рівень поведінкової саморегуляції – розвинута здатність
регулювати власну поведінку, взаємодіяти з середовищем діяльності;
- високий рівень моральної нормативності;
- високий рівень комунікативного потенціалу – розвинуті комунікативні
навички;
- високий рівень адаптаційного потенціалу – розвинуті адаптаційні
механізми, на які особистість може опиратися для подолання кризи;
- високий рівень самоефективності – віра в ефективність власних дій і
очікування успіху від їх реалізації;
- високий рівень самопідтримки – здатність надавати собі підтримку тощо;
- високий рівень орієнтації у часі – динамічна взаємодія всіх елементів
часового поля, що забезпечує формування ідентичності, цілісності особистості;
- середній рівень гнучкості поведінки – здатність адекватно реагувати на
ситуацію, що змінюється.
- середньо-високий рівень контактності;
- високий рівень синергії;
- високий рівень самокерівництва – наявність гарної саморегуляції, присутні
тенденції пошуку причин і результатів вчинків і діяльності у самому собі.
4. За індивідуально-типологічним компонентом:
- низький рівень агресивності – відсутність спалахів гніву, злості тощо;
- середній рівень тривожності;
- середній рівень лабільності – несхильності до частих коливань настрою,
швидких змін емоційних станів;
- середній рівень сензитивності;
- низький рівень ригідності;
- низький рівень закритості;
- високий рівень креативності – творча спрямованість особистості.
5. За ціннісно-мотиваційним компонентом:
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- високий рівень ціннісних орієнтацій – наявність сформованих цінностей
самоактуалізації;
- середньо-високий рівень потреби у єдності з групою – робить сферу
міжособистісних стосунків у колективі значимою, але не домінуючою, тому будьякі негаразди у встановленні стосунків не викликають сильних емоційних
переживань;
- середньо-високий рівень потреби досягти успіху.
Отже, під час дослідження та інтерпретації результатів ми будемо спиратись
на

зазначені

критерії

рівня

прояву

кризи

професійного

становлення

правоохоронців.

2.2.

Організація

та

методики

дослідження

кризи

професійного

становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
Дослідження здійснювалося на базі Центрального апарату Міністерства
внутрішніх справ України (м. Київ), Головного управління Національної поліції
України в м. Києві та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України у
період з 2015 по 2018 роки. На констатувальному етапі експерименту в
дослідженні взяли участь 139 респондентів, серед них 32 жінки та 107 чоловіків.
Вибірку було поділено на дві групи за критерієм віку та досвіду роботи. Першу
групу склали 72 респонденти (14 жінок та 58 чоловіків) віком 23-28 років (рання
дорослість), що мають досвід роботи в правоохоронних органах не більше 3 років.
Другу групу становлять 67 осіб (18 жінок та 49 чоловіків) віком 35-43 (середня
дорослість) років зі стажем роботи понад 10-12 років.
Так, станом на 01.01.2017 по особовому складу Національної поліції
України значиться 133313 осіб, серед них жінок – 30686, тобто 23 % від загальної
кількості, атестованих співробітників 110848 осіб, серед них жінок 20476 (18,5%).
Враховуючи те, що наша вибірка аналогічно складає приблизно 20 % жінокправоохоронців, а решта – чоловіки, можна стверджувати, що вона відображає
загальну тенденцію розподілу за гендерними показниками у правоохоронних
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органах. Отже, статеве співвідношення в обох групах приблизно рівне. Окрім
того, всі респонденти мають приблизно однаковий рівень освіти – вищу або
незакінчену

вищу

і

проходили

однаковий

професійний

відбір

при

працевлаштуванні: перевірка фізичних здібностей, психологічне тестування,
співбесіда тощо. Таким чином, ми можемо стверджувати, що наша вибірка є
досить однорідною за досліджуваними показниками.
Респонденти другої групи вже давно адаптувалися до даної роботи та
являються наставниками для респондентів першої групи. Респонденти обох груп
тісно співпрацюють і респонденти другої групи в більшості мають вищі звання,
ніж респонденти першої. Тобто, перша група знаходиться в підпорядкуванні
другої. Другу групу респондентів (вік середньої дорослості) було обрано як
еталонну групу, оскільки при порівнянні з ними можна виявити особливості
переживання кризи професійного становлення. Правоохоронці другої групи віком
35-43 років зі стажем роботи понад 10-12 років вже пройшли період адаптації до
професії, піднялися по кар`єрних сходинках та мають досвід роботи.
Дослідження кризи професійного становлення правоохоронців у період
ранньої дорослості проводилося в наступні етапи:
- вибір методик та вибірки дослідження;
- проведення емпіричного психологічного дослідження;
- аналіз та обробка результатів дослідження.
У дослідження був використаний комплекс методів: теоретичні: аналіз,
синтез, узагальнення, класифікація, систематизація, інтерпретація, теоретичне
моделювання; емпіричні: спостереження, бесіда, психодіагностичні методики,
анкетування, експертна оцінка, аналіз документів; статистичні – для виявлення
розподілення ознак – метод Колмогорова-Смірнова (критерій λ); для виявлення
відмінностей між групами – метод Манна-Уїтні (U-непараметричний критерій) та
Ст'юдента (Т-критерій). Статистична обробка даних проводилася за допомогою
комп’ютерного пакету статистичних програм – SPSS Statistics версія 17.0,
Microsoft Office Excel 2003, 2010.
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На етапі обробки та інтерпретації даних емпіричного дослідження
здійснюється первинна та вторинна обробка даних. Первинна полягає у звіренні
відповідей респондентів з ключем та виявленні кількісних та якісних показників
досліджуваних властивостей. Вторинна обробка, або математичний аналіз,
дозволяє встановити статистично значущі, тобто доказові відмінності між
групами. Після кожного етапу обробки даних слідує інтерпретація отриманих
результатів, за допомогою якої пояснюються отримані результати.
Для

дослідження

когнітивного

компонента

кризи

професійного

становлення правоохоронців ми скористалися експертною оцінкою рівня
обізнаності у професійній сфері та методиками «Рівень розвитку рефлексивності»
(А.В.Карпов), шкалою «дзеркальне Я» методики «Самоставлення» (В.В.Столін,
С.Р.Пантєлєєв) та шкалами «пізнавальні потреби», «уявлення про природу
людини» методики «Самоактуалізаційний тест» (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та
ін.). Методика «Рівень розвитку рефлективності» А.В.Карпова – це опитувальник,
що складається з 27 питань та має єдину шкалу – рефлективність. З 27 питань 15 є
прямим та 12 оберненими, тобто їх необхідно рахувати навпаки при визначенні
загального балу. Відповідь на питання дається за шкалою Лікерта, тобто
правильність твердження для респондента оцінюється від 1 до 7 балів – від
«зовсім не згоден» до «повністю згоден». Інтерпретація результатів відбувається
за допомогою розподілу результатів на три можливі рівні прояву – високий,
середній та низький. Саме поняття «рефлективність» розглядається авторами, як
психічна властивість, що являє собою одну з основних граней інтегративної
психічної реальності, яка в цілому співвідноситься з рефлексією. Автори
розглядають такі види рефлексії як ситуативна, ретроспективна та перспективна.
Методика «Самоставлення» є багатовимірним опитувальником, що був
створений С.Р.Пантілєєвим в 1989 році і містить 110 тверджень розподілених на 9
шкал. Методика призначена для більш глибокого вивчення самосвідомості
особистості. Область застосування методики досить широка, вона дозволяє виявити
внутрішньо особистісні конфлікти, що є явним проявом переживання кризи, тому
деякі зі шкал даної методики будуть використання для діагностики емоційного та
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інших компонентів. Самоставлення в даній методиці розуміється як складна,
багаторівнева емоційно-оцінна система. Методика складається з 9 шкал: закритість,
самовпевненість, самокерівництво, дзеркальне «Я», самоцінність, самоприйняття,
самозвинувачення, самоприв’язаність, внутрішня конфліктність. Нас цікавить
шкала дзеркального «Я», яка стосується саме когнітивного компонента.
Для отримання експертної оцінки рівня обізнаності у професійній сфері
(О.М.Кокун)

ми

запропонували

керівникам

підрозділів

оцінити

рівень

адаптованості та успішності професійної діяльності їх підлеглих від 0 до 10 балів.
Особливу увагу просили звертати на когнітивну складову, а саме, компетентність,
рівень якості виконання посадових завдань. Це дозволило нам отримати більш
об’єктивну картину реальних професійних знань та вмінь респондентів, чого ми
не можемо визначити за допомогою психодіагностичних методик (Додаток Б-1).
Для діагностики когнітивного компонента кризи професійного становлення
ми також скористалися шкалами «Самоактуалізаційний тест» (CAT).
методики

«САТ»

Ю.Є.Альошина,

Л.Я.Гозман,

М.В.Загіка

та

Автори
М.В.Кроз

рекомендують її для використання для осіб віком старше 17 років та бажано з
вищою освітою. Методика САТ виникла на базі опитувальника особистісних
орієнтацій Е.Шострома (Personal Orientation Inventory – POI), який був створений
у 1963 році в Інституті терапевтичної психології (Каліфорнія) [210; 211], а в 19811984 рр. – адаптований. Таким чином, з’явився «Самоактуализаційний тест»
(CAT), побудований за тим же принципом, що і POI [49].
Дослідження емоційного компонента кризи професійного становлення
відбувалося

за

допомогою

методики

«Діагностика

рівня

соціальної

фрустрованості», автор Л.І.Вассерман, у модифікації В.В.Бойко [41], анкети для
фахівців (О.М.Кокун) в авторській модифікації, шкал «внутрішня конфліктність»,
«самовпевненість», «самоцінність», «самоприйняття», «самозвинувачення» та
«самоприв’язаність» методики «Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв) та
шкали «самоповага» методики «Самоактуалізаційний тест» (Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.).
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Методика «Діагностика рівня соціальної фрустрованості» є опитувальником,
що був розроблений в 2004 році в НІПНІ ім. Бехтєрєва Л.І.Вассерманом,
Б.В.Іовлевою та М.А.Беребіним для оцінки соціального благополуччя. В даній
методиці соціальна фрустрованість розглядається як суб'єктивне відчуття
неможливості реалізації тих чи інших соціальних потреб, особливий комплекс
переживань, що виникають як реакція на фруструючий фактор. На показник
впливає значимість потреби для респондента, його індивідуальні здібності та
досвід вирішення проблемних та кризових ситуацій. Методика передбачає 5
основних напрямків по 4 позиції в кожній: задоволеність взаєминами з рідними і
близькими (з дружиною, чоловіком, батьками, дітьми); задоволеність найближчим
соціальним оточенням (друзями, колегами, керівництвом, протилежною статтю);
задоволеність

своїм

соціальним

статусом

(освітою,

рівнем

професійної

підготовки, сферою професійної діяльності, роботою в цілому); соціальноекономічним становищем (матеріальним становищем, житлово-побутовими
умовами, проведенням вільного часу і відпочинку, своїм становищем у
суспільстві); своїм здоров'ям і працездатністю (фізичним здоров'ям, психоемоційним

станом,

працездатністю,

своїм

способом

життя

в

цілому).

Інтерпретувати методику можна двома способами: як загальний рівень
невдоволеності – визначити загальну соціальну фрустрованість, або як ранжовану
оцінку незадоволеності кожною із 5 сфер життя.
За допомогою анкети для фахівців (О.М.Кокун) в авторській модифікації
(Додаток Б-2) респонденти мали можливість самостійно оцінити рівень своєї
професійної успішності та адаптованості. Питання анкети спрямовані на
отримання інформації про такі аспекти: емоційне ставлення до власної професії,
рівень задоволеності умовами діяльності, фізичний стан, стосунки з колегами,
рівень професійної успішності та, власне, рівень адаптованості до професії. Тобто,
анкета досить повно відображає суб'єктивну оцінку власної професійної
діяльності загалом.
Діагностика поведінкового компонента відбувалася за допомогою методик
«Шкала

самоефективності»

(Р.Шварцер,

М.Єрусалем),

«Адаптивність»
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(А.Г.Маклакова),

«САТ»

(Ю.Є.Альошина,

Л.Я.Гозман

та

ін.)

та

шкали

«самокерівництво» методики «Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв).
Методика «Шкала самоефективності» Р.Шварцера та М.Єрусалема є
опитувальником, що спрямований на діагностику особистого відчуття власної
ефективності [176; 177]. Методика створена у 1981 році Р.Шварцером і
М.Єрусалемом

і складалася з 20 тверджень, але потім була скорочена до 10

тверджень і в такому вигляді перекладена на 19 мов. Російською мовою
перекладена і стандартизована В.Г.Ромек. Стандартизація методики відбувалося
на вибірці у 1660 осіб. Кожне з тверджень має 4 ступені погодження та сумарний
бал може становити від 10 до 40 балів. За даними досліджень методика є надійним
психодіагностичним інструментом.
Поняття «самоефективність» належить А.Бандурі, на думку якого відчуття
самоефективності впливає на вирішення тих чи інших завдань і впливає на
формування оптимістичних чи песимістичних сценаріїв розвитку подій. За
визначенням О.М.Кокуна, самоефективність – це впевненість (переконання) людини
щодо її потенційної здатності організувати та здійснити власну діяльність, необхідну
для досягнення певної мети. Також, самоефективність розуміється і як продуктивний
процес інтеграції когнітивних, соціальних та поведінкових компонентів задля
здійснення оптимальної стратегії в різноманітних ситуаціях [80; 187].
Для діагностики поведінкового компонента була використана методика
«Адаптивність»

–

багаторівневий

особистісний

опитувальник,

розроблений

А.Г.Маклаковим і С.В.Чермяніним у 1993 році. Методика оцінює психофізіологічні
та соціально-психологічні характеристики, що дають інформацію для вивчення
адаптивних можливостей особистості. У теоретичній основі методики лежить
уявлення про адаптацію, як про процес постійного пристосування людини до умов
середовища. На успішність адаптації впливають як психофізіологічні чинники, так і
такі характеристики як самооцінка, умови виховання, стереотипи поведінки та інше.
Відсутність адекватних уявлень про себе веде до порушення процесу адаптації, що
впливає на професійну діяльність. Багаторівневий особистісний опитувальник
«Адаптивність» складається з 165 питань і має 4-и структурних рівня, що дозволяє
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отримати інформацію різного обсягу та характеру. Шкали 1 рівню відповідають
базовим шкалам СМІЛ, 2 рівень – визначає наявність дезаптаційних порушень, 3
рівень – визначає такі показники, як поведінкова регуляція, комунікативний
потенціал та моральна нормативність, 4 рівень – загальний адаптаційний потенціал
особистості. Результати за шкалами переводяться в стени і дають інформацію про
рівень

розвитку

діагностованих

показників.

Методика

рекомендована

для

професійного психологічного відбору, особливо, у силових відомствах.
Діагностика поведінкового компонента здійснювалась також за допомого шкал
«орієнтація в часі», «гнучкість поведінки», «контактність», «синергія» та
«самопідтримка» методики «Самоактуалізаційний тест» САТ (Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.). Методика включає в себе 126 пунктів, 2 основні шкали: шкала
компетентності в часі та шкала підтримки. Окрім цього існує 12 додаткових шкал,
що об'єднані в 6 блоків.
Для

діагностики

професійного

індивідуально-типологічного

становлення

«Індивідуально-типологічний

правоохоронців

було

опитувальник

(ІТО)»

компонента

використано

кризи

методику

(Л.Н.Собчик),

шкали

«креативність» методики «Самоактуалізаційний тест» САТ (Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман та ін.) та «відкритість» методики «Самоставлення» (В.В.Столін,
С.Р.Пантєлєєв). В основі методики «Індивідуально-типологічний опитувальник
(ІТО)» (Л.Н.Собчик) лежить теорія про те, що вроджені риси особистості в
процесі життя перетворюються на риси характеру і перероджуються в особистісні
властивості. Вимір таких показників у кількісній формі дозволяє відрізнити
нормальний

рівень

їх

прояву

від

акцентуйованого

та

дезадаптивного.

Опитувальник містить 91 твердження, створювався за зразком ММРІ, але є більш
компактним. Інтерпретувати результати можна за 8 основними шкалами, що
утворюють 4 пари полярних показників: екстраверсія-інтроверсія, спонтанністьсензитивність, агресивність-тривожність, ригідність-лабільність. В опитувальник
включено дві додаткові шкали – брехня та агравація, що визначають рівень
достовірності відповідей та тенденцію до перебільшення власних проблем.
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Діагностика

ціннісно-мотиваційного

компонента

здійснювалась

за

допомогою шкали «ціннісна орієнтація» методики «Самоактуалізаційний тест»
(CAT) (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман, М.В.Загіка та М.В.Кроз) та «Діагностики
мотиваторів соціально-психологічної активності» (Д.Макклелланд). У методиці
«САТ» поняття самоактуалізації розглядається як синтетичне, що передбачає
безперервний розвиток творчого та духовного потенціалу людини. Одним із
найвідоміших представників даної концепції є А.Маслоу, на думку якого «само
актуалізація» включає в себе всебічний і безперервний розвиток творчого і
духовного потенціалу людини, максимальну реалізацію всіх її можливостей,
адекватне сприйняття оточуючих, світу і свого місця в ньому, багатство емоційної
сфери та духовного життя, високий рівень психічного здоров'я і моральності [198;
199]. А.Маслоу відзначав, що самоактуалізаційних людей небагато – лише кілька
відсотків від загального числа, але ці люди більшою мірою наближені до ідеалу
найповнішого розвитку, до якого ми всі рухаємося.
За

допомогою

«Діагностика

мотиваторів

соціально-психологічної

активності особистості» Д.Макклелланд намагався виявити найбільш важливі
серед «вторинних потреб», які аналізуються, якщо достатньо задоволена
матеріальна забезпеченість. Дана методика допомагає визначити провідні потреби
– мотиватори особистості. За допомогою запропонованої методики можна
виявити основні моменти, що пов'язані з професійною успішністю. Адже,
домінуюча потреба (мотиватор) свідчить про певний тип особистості та загалом
наявність мотивації в роботі. Автор стверджує, що будь-яка організація дає
працівнику реалізувати три потреби вищого рівня: у владі, успіху та єдності з
групою. Однак у різних людей дані потреби виражені по-різному або існують в
певних комбінаціях. Специфіка їх поєднання залежить від природних якостей,
особистого досвіду, культури людини тощо. Знання основних потреб виступає
вихідним моментом мотивації себе та особистісного менеджменту.
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2.3.

Емпіричне

дослідження

рівня

прояву

кризи

професійного

становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
Дослідження когнітивного компонента кризи професійного становлення
відбувалося

за

допомогою

методик

«Рівень

розвитку

рефлексивності»

(А.В.Карпов), «Самоактуалізаційний тест» (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.),
«Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв), та експертної оцінки рівня
обізнаності у професійній сфері (О.М.Кокун). Когнітивний компонент має одне з
визначальних значень у дослідженні криз професійного становлення, оскільки,
саме когнітивна складова є важливою для оволодіння нової професії. Окрім того,
нас цікавить рефлексивний бік когнітивного компонента, який є основою для
оптимального розвитку інших компонентів. У даному випадку саме рівень
здатності до самопізнання відіграє значну роль в подоланні кризи професійного
становлення. Низький рівень цього показника може посилювати прояви кризи, у
той час як розвинена навичка до самоаналізу здатна сприяти більш успішному
подоланню кризи.
Експертна оцінка рівня обізнаності у професійній сфері (Додаток Б-1)
проводилася за участю безпосередніх керівників та заступників керівників тих
підрозділів, де працювали респонденти, та становила 3 чол. Експерти мали за 10ти бальною шкалою оцінити кожного зі своїх підлеглих за наступними
параметрами: професійна самостійність; успішність підвищення професійного
рівня; професійна творчість; соціально-правова компетентність (володіння
прийомами професійного спілкування і поведінки); спеціальна компетентність
(здатність самостійно здобувати нові знання й уміння за фахом); персональна
компетентність (здатність до постійного професійного зростання, реалізації себе в
професійній праці, а також підвищення своєї кваліфікації); аутокомпетентність
(уявлення

про

власні

соціально-професійні

характеристики

і

володіння

прийомами профілактики та подолання професійних деформацій) та екстремальна
професійна компетентність (характеризується здатністю діяти в небезпечних
умовах тощо).
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Високий рівень обізнаності у професійній сфері становив 8-10 балів.
Середній рівень обізнаності у професійній сфері – 5-7 балів. Низький рівень
обізнаності складав 0-4 балів.
Згідно експертної оцінки були виявлені наступні результати за обома
групами респондентів (рис.2.1).

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Рис. 2.1 Результати експертної оцінки рівня обізнаності у професійній сфері
правоохоронців
У першій групі 52,0 % респондентів мають середній рівень оцінки
керівником

їх

професійної

обізнаності.

Керівники

характеризували

цих

працівників як посередніх, здатних виконувати накази та професійні завдання, але
після багаторазового уточнення та з допомогою. Деяких з них характеризували як
таких, що проявляють мало ентузіазму та підходять до роботи формально, але не
створюють особливих проблем. За результатами експертного оцінювання 17,0 %
правоохоронців мають високий рівень обізнаності у професійній сфері. Цих
працівників оцінили як виконавчих, відповідальних та кмітливих, добре знаючих
теоретичну основу власної діяльності. Низьку оцінку від своїх керівників
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отримали 31,0 % респондентів. За описом, недоліками цих працівників є
незібраність, нездатність утримати необхідну кількість інформації в пам'яті,
переплутування та забування, емоційна нестійкість. Деякі з них були відмічені, як
учасники

міжособистісних

конфліктів

всередині

підрозділу.

Керівники

відмічають наявність труднощів у взаємодії з цією частиною підлеглих.
Група досвідчених респондентів (35-43 років) була оцінена набагато вище.
Лише

10,0

%

респондентів

засвідчили

низький

рівень

професійної

компетентності. Їх характеризували як таких, що уникають труднощів,
докладають мало зусиль та демонструють формальне виконання посадових
обов’язків. Середні оцінки отримали 47,0 % працівників. Решту, а саме 43,0 %
керівники оцінили високо – у 8-10 балів, характеризуючи їх як самостійних та
відповідальних, яким не потрібне додаткове роз’яснення.
Результати за методикою «Діагностики рівня розвитку рефлексивності»
А.В.Карпова представлені у табл. 2.2.
Таблиця 2.2
п=139
Розподіл показників рівня розвитку рефлексивності у респондентів
(за методикою «Діагностики рівня розвитку рефлексивності» А.В. Карпова)
Респонденти, % (осіб)

Рівень прояву
Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Група 1

41,67 (30)

56,94(41)

1,39 (1)

Група 2

23,88 (16)

64,17 (43)

11,95 (8)

№ групи

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років

Респонденти першої групи виявили здебільшого середній та низький рівні
розвитку рефлексивності. Тобто, аналіз діяльності власної психіки для них не
характерний, вони не схильні обмірковувати власні переживання та причини
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поведінки, що може бути викликано відсутністю навичок до самоаналізу або ж
небажанням зіштовхуватись з власними емоціями, оскільки вони можуть бути не
надто приємними. Наприклад, в ситуації адаптації до професійної діяльності може
виникати сум, тривога, страх і навіть злість, зневіра в собі. Напевно, що деяким
респондентам набагато простіше не аналізувати такі переживання, заперечувати
наявність труднощів, ніж усвідомлено їх переживати. Друга група (35-43 років)
виявилась теж не надто схильною до рефлексії, рівень розвитку якої здебільшого
середній. Тобто, їх осмисленню доступні певні переживання та результати
психічної діяльності, але самопізнання навряд чи є пріоритетним для них.
У табл. 2.3 представлені результати за показниками когнітивного
компонента, що відображають його рефлексивний бік, включать аналіз наявних
знань про себе, самовідношення та схильність до самопізнання.
Таблиця 2.3
п=139
Розподіл показників когнітивного компонента кризи
(за методиками «Самоставлення» В.В.Століна, С.Р.Пантєлєєва
та «Самоактуалізаційний тест» Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.)
Рівень прояву

26,86
(18)

Завищ.
рівень

4,48
(3)

2 група
68,66
(46)

Високий
рівень

Високий
рівень

Середн.
рівень

Середн.
рівень

Низький
рівень

Уявлення про природу
людини

1,38
(1)

Низький
рівень

Завищ.
рівень

Пізнавальні потреби

19,44
(14)

1 група
79,16
(57)

Високий
рівень

Високий
рівень

Показники «САТ»

Середн.
Рівень

Середн.
рівень

Дзеркальне «Я»

Низький
рівень

Низький
рівень

Показники
«Самоставлення»

Респонденти, % (осіб)

23,61
(17)

18,06
(13)

50,00
(36)

8,33
(6)

86,57
(58)

10,45
(7)

2,98
(2)

0
(0)

36,11
(26)

22,22
(16)

36,11
(26)

5,56
(4)

82,09
(55)

11,94
(8)

5,97
(4)

0
(0)

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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Дзеркальне «Я» відображає уявлення індивіда про цінність власної
особистості і цінність свого «Я» для інших (ставлення інших до себе). Більшість
учасників дослідження показали середні результати (79,16 %), тобто, молоді
працівники оцінюють себе як таких, що в недостатній мірі викликають авторитет.
Лише один молодий респондент вбачає себе авторитетним в очах інших, що може
бути пов'язано з завищеною, неадекватною самооцінкою або з неправдивістю
відповідей, бажанням здаватися більш авторитетним. Досвідчені працівники
вбачають себе більш авторитетними (середній рівень – 68,66 %, високий рівень –
26,87 %). Лише три працівники вважають, що не отримують поваги від інших, що
може свідчити про невпевненість у собі або про міжособистісні конфлікти.
Працівники другої групи (35-43 років) явно впоралися зі специфікою своєї
професії, адаптувались до умов і проявили оптимальний рівень діагностованих
ознак. Окремі відхилення від загальної картини пов'язані з особистими
характеристиками респондентів, їх життєвими ситуаціями і не впливають на
загальну тенденцію у вибірці. Проте, деякі результати можуть бути приводом для
більш глибокої діагностики окремих респондентів та перевірки їх подальшої
профпридатності, пошуків шляхів корекції відхилень.
Показник уявлення про природу людини вищий у респондентів віку ранньої
дорослості, внаслідок чого вони схильні оцінювати людей, скоріше, як добрих та
високоморальних, тобто, прослідковується тенденція до ідеалізації, на відміну від
респондентів віку середньої дорослості. Окрім того, для молоді надзвичайно
актуальні пізнавальні потреби, що реалізуються через отримання нової
інформації, навчання і безпосередньо пов'язано з процесом освоєння професії.
За допомогою методів математичного аналізу були визначені значимі
відмінності між результатами груп. Для цього було застосовано критерії МаннаУітні (Додаток В-3) та Ст’юдента (Додаток В-4). Результати представлені в табл.
2.4. і табл. 2.5.
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Таблиця 2.4
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників когнітивного компонента
за критерієм Манна-Уітні
Метод статистичного аналізу:
критерій Манна-Уітні
Рефлексивність

Групи
1 (n=72)
2 (n=67)
Показник значущості
0,016
Середній ранг
4,09
4,86
Дзеркальне Я
Показник значущості
0,001
Середній ранг
53,62
87,60
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
Значимість

років.

За допомогою статистичного аналізу ми порівняли результати двох груп.
Виявилося, що відмінності між ними є значимими. У досвідчених правоохоронців
краще розвинута саморефлексія, хоча, бали обох груп є досить низькими.
Зазначене свідчить, що розвинена рефлексивність не характерною для даної
вибірки в цілому. Звісно, професія має свою специфіку. Правоохоронці
виконують свої обов’язки і використовують права виключно в рамках своєї
компетенції в порядку, встановленому законом (правова регламентація). Тобто,
мова

йде

про

обмеження

волевиявлення

правоохоронних

працівників,

підпорядковуючи їхню діяльність чітко встановленому нормами закону порядку.
По-друге, існує чітка субординація, ієрархічність (сувора підлеглість по
вертикалі), розподіл штатних посад на рядовий і командний склад. Не виконання
наказу керівника, вільнодумство може призвести до відповідальності згідно
Дисциплінарного статуту. По-третє, служба в умовах дефіциту часу та інформації
психологічно впливає на людину, роблячи її працю більш напруженою. Тут
вагання може коштувати життя. І, нарешті, працівникам правоохоронних органів
часто доводиться мати справу не з найкращими представниками суспільства.
Серед них безліч таких, що ведуть аморальних спосіб життя. Таке «спілкування»
тісно пов’язане з негативними емоціями і з часом призводить до професійної
деформації, очерствіння, цинізму тощо. Тож, правоохоронці можуть адаптуватися
до умов професійної діяльності таким чином, щоб не відчувати та не аналізувати
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тяжкий досвід, з яким вони стикаються в умовах професії, а, отже, знижується
рівень

рефлексивності.

Шлях

такої

адаптації

звісно

не

є

найбільш

конструктивним та впливає на якість життя людини загалом.
За шкалою дзеркального «Я» виявлено значимі відмінності між групами.
Респонденти 1групи (23-28 років) продемонстрували нижчі показники, тобто, молоді
працівники більш орієнтовані на очікування негативного відношення до себе з боку
інших, порівняно зі старшими колегами.
Таблиця 2.5
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників когнітивного
компонента за критерієм Ст’юдента
Метод статистичного аналізу:
критерій Ст’юдента

Значимість

1 (n=72)

2 (n=67)

Пізнавальні потреби

0,001

58,39±16,78

30,71±12,74

Уявлення про природу людини

0,001

53,37±16,40

34,82±13,89

Згідно табл. 2.5, респондентам віку ранньої дорослості притаманне
прагнення до ідеального образу Я, що відображається в схильності до ідеалізації,
на відміну від респондентів віку середньої дорослості. Окрім того, для молоді
більш актуальні пізнавальні потреби, що реалізуються через отримання нової
інформації, навчання і безпосередньо пов'язано з процесом освоєння професії.
Отже, вивчення рівня прояву когнітивного компонента кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості засвідчило недостатній
рівень обізнаності у професійній сфері та розвитку рефлексивності, ідеалістичні
уявлення про природу людини, розвинені пізнавальні потреби.
Емоційний компонент кризи професійного становлення правоохоронців
діагностувався

за

допомогою

методик

«Діагностика

рівня

соціальної

фрустрованості» (Л.І.Вассерман, в адаптації В.В.Бойко) [41], «Самоставлення»
(В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв), шкали «самоповага» «Самоактуалізаційний тест»
(Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.) та анкети для фахівців щодо оцінки власної
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професійної діяльності та успішності (О.М.Кокун) в авторській модифікації
(Додаток Б-2). Емоційний компонент відображає власне переживання людини
стосовно того, що з нею відбувається, тобто, є відображенням внутрішнього
сприйняття кризи професійного становлення.
Відчуття фрустрованості є переживанням неможливості втілення власних
потреб через вплив непереборних (або таких, які здаються непереборними)
чинників. Криза є складним явищем, що впливає на сприйняття багатьох
зовнішніх чинників, як фруструючух. І, навпаки, велика кількість фруструючих
чинників є підґрунтям для виникнення кризи. Тож, рівень соціальної
фрустрованості мусить досить точно відображати перебіг кризи на емоційному
рівні. Методика Л.І.Вассермана спрямована на вивчення ступеню незадоволеності
соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності, а саме:
незадоволеність відносинами в сім'ї і на роботі, освітою, соціально-економічним
статусом,

становищем

у

суспільстві,

фізичним

і

психічним

здоров'ям,

працездатністю та ін. Результати даної методики представлені у діаграмі (рис. 2.2.).

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Рис. 2.2. Розподіл у респондентів показників соціальної фрустрованості в
основних сферах життєдіяльності
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Згідно рис. 2.2, для молодої людини віку 23-28 років найвищий рівень
соціальної фрустрованості займає незадоволеність своїм соціально-економічним
становищем (І місце за рангом), а найнижчий (V місце за рангом) –
незадоволеність своїм здоров’ям і працездатністю. Це свідчить про те, що
більшість респондентів не задовольняє стан їх матеріального становища,
житлово-побутові умови тощо. На нашу думку, це пов’язано з формуванням
відносної економічної самостійності у цей період, відходом від батьківського
дому, бажанням жити окремо, мати власне помешкання, утворенням власної сім’ї,
народженням першої дитини тощо. Все вище перелічене передбачає значні
фінансові витрати. Разом з тим, значну кількість респондентів віком 23-28 років
(ІІ місце) хвилює рівень їх фахової підготовки, сфера професійної діяльності
тощо. На нашу думку, це пов’язано з труднощами професійної адаптації,
освоєнням професійної діяльності і розбіжністю професійних очікувань з
реальністю. Багато молодих людей прагне підвищити свою кваліфікацію.
Відбувається ревізія «Я-концепції», пов’язана з переосмисленням себе і свого
місця в світі, а також переоцінка цінностей. Незадоволені стосунками з друзями,
колегами по роботі, керівництвом 21,4 % працівників (IІІ місце). На нашу думку,
отримані дані є наслідками труднощів вище згадуваної професійної адаптації,
особливо в плані взаємин з різновіковими колегами. На спілкування з друзями
поза роботою теж залишається менше часу, особливо, коли є власна сім’я (IV).
Проблеми з фізичним здоров'ям, працездатністю, психоемоційним станом (V
місце за рангом), способом життя в цілому, зазвичай, не турбують в молодому
віці. Цим пояснюються мала кількість респондентів, які незадоволені вище
згадуваними показниками.
Загальний аналіз даних, представлений у діаграмі показує, що найвищий
рівень соціальної фрустрованості для службовців віком 35-43 років ( І місце за
рангом) має незадоволеність своїм соціальним статусом: освітою, рівнем фахової
підготовки, сферою професійної діяльності, роботою в цілому. Отримані дані
свідчать про те, що у віці середньої дорослості для особистості вирішального
значення набуває професійна спроможність, завершеність, як вона змогла
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реалізувати себе у обраній професійній ситуації. На це вказують і науковці
(Г.Крайг, Д.Левінсон, Р.Хейвінгхерст, Г.Шихі). У другої групи незадоволеність
своїм соціально-економічним становищем зменшилась у 1,3 рази порівняно з
респондентами 23-28 річного віку, однак все ще продовжують хвилювати 37,0%
вибірки (ІІ місце за рангом). З роками все більше хвилює здоров’я. Так, якщо на
початку ранньої дорослості лише 5,3 % опитуваних були повністю незадоволені
станом свого здоров’я, то у віці 35-43 років цей показник збільшився більше ніж у
6 разів і становить 33,5% (ІІІ місце), що пов’язано з психофізіологічними змінами
і

загальним

погіршенням

стану

здоров’я.

Незадоволеність

найближчим

соціальним оточенням (IV місце) і взаєминами з рідними та близькими (V місце) у
якості фруструючого фактору майже однакова, і становить, відповідно, 20,5 % і
20,0 %. Це свідчить про те, що неможливість реалізації особистістю своїх
актуальних соціальних потреб у стосунках з рідними, близькими, колегами
викликає низку переживань. На нашу думку, це пов’язано з корекцією «Яконцепції», зі зміною ціннісно-смислової сфери особистості.
Таким чином, діагностика рівня соціальної фрустрованості довела, що
респонденти віком 23-28 років найбільш незадоволені своїм соціальноекономічним становищем: матеріальним становищем, житлово-побутовими
умовами, проведенням вільного часу і відпочинку, становищем у суспільстві
тощо. Натомість, для правоохоронців віком 35-43 років характерний високий
рівень фрустрованості за соціальним статусом, а саме: освітою, рівнем
професійної підготовки, сферою професійної діяльності, роботою в цілому.
Нагадаємо, що соціальну фрустрованість науковці розглядають як наслідок
неможливості реалізації особистістю своїх актуальних соціальних потреб,
значимість яких для кожного – індивідуальна, залежить від самосвідомості
(самооцінки), системи життєвих цілей і цінностей, індивідуальних здібностей і
досвіду вирішення проблемних і кризових ситуацій. Таким чином, соціальна
фрустрованість носить особистісний характер. Іншими словами, соціальну
фрустрованість можна розглядати як специфічний комплекс переживань і
відносин особистості, що виникають у відповідь на дію фруструючих факторів.
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На думку вчених-дослідників, тривалий дестабілізуючий вплив соціальнофруструючих

факторів

формує

напруженість

адаптивних

механізмів

і

парціальную дезадаптацію, а при малоефективному психологічному захисті і
відсутності соціальної підтримки – тотальну психічну дезадаптацію, і як наслідок,
зниження якості життя.
Таблиця 2.6
п=139
Розподіл показників емоційного компонента у респондентів
(за методиками «Самоставлення» В.В.Століна, С.Р.Пантєлєєва
та «Самоактуалізаційний тест» Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.)

Показники

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

Високий
рівень

32,84
(22)
34,33
(23)
19,4
(13)
20,9
(14)
4,48
(3)

5,55
(4)

75,0
(54)

19,44
(14)

37,31
(25)

58,21
(39)

4,48
(3)

Завищен
ий рівень

65,67
(44)
64,18
(43)
80,6
(54)
79,1
(53)
79,1
(53)

Високий
рівень

Показник «САТ»
Самоповага

1,49
(1)
1,49
(1)
0
(0)
0
(0)
16,42
(11)

Середній
рівень

Рівень прояву

5,55
(4)
0
(0)
2,77
(2)
4,16
(3)
9,72
(7)

Низький
рівень

Внутрішня
конфліктність
Самозвинувачення

61,11
(44)
65,27
(47)
81,94
(59)
68,05
(49)
83,33
(60)

Завищен
ий рівень

Самоприв`язаність

33,33
(24)
34,72
(25)
15,27
(11)
27,77
(20)
6,94
(5)

Високий
рівень

Самоприйняття

2 група

Середній
рівень

«Самоставлення»

Самоцінність

1 група

Низький
рівень

Самовпевненість

Середній
рівень

Респонденти, % (осіб)
Низький
рівень

Рівень прояву

56,94
(41)

18,06
(13)

25,0
(18)

0
(0)

17,91
(12)

22,39
(15)

38,81
(26)

20,9
(14)

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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За показником впевненості у собі обидві групи мають, загалом, середній
рівень впевненості, що свідчить про наявність віри в свої сили, але без
переоцінки. Тобто, рівень впевненості в собі є адекватним. Якщо порівнювати
кількість респондентів з високими показниками, то досвідчені респонденти (2
група) є більш впевненими в собі (65,67%). Невпевненість молоді може бути
пов'язана з браком досвіду та знань. Їх професійний шлях лише розпочинається і
зіштовхує їх з низкою складних завдань. Така висока кількість респондентів
(33,33%) може бути проявом кризи професійного становлення. Низькі показники
за рівнем впевненості в собі також можуть свідчити про незадоволеність собою та
про невіру у власну здатність викликати повагу у інших. Молоді правоохоронці (1
група) працюють у супроводі більш досвідчених (2 група) і, порівнюючи себе з
ними, звісно, почувають себе менш компетентними. Набуваючи досвіду,
правоохоронці починають більш високо оцінювати власний авторитет, тим більше,
що за роки служби вони отримують вищі військові звання, що впливає на
самооцінку та авторитет серед оточуючих. Серед досвідчених працівників низькі
результати показав лише один учасник дослідження, що може бути зумовлено
конфліктами в колективі, невдачами в роботі чи, можливо, менш високим званням,
ніж у більшості інших респондентів його віку.
Показник самоцінності відображає рівень інтересу до власної особистості, а
також оцінювання себе як цінної особистості з багатим внутрішнім світом, або
навпаки, відсутність інтересу та любові до себе. Серед молодих працівників (1
група) взагалі жоден не відчуває підвищеного інтересу до своєї особистості та
любові до себе. Більшість з них схильні оцінювати себе на середньому рівні
(65,27%), тобто, вони проявляють певний інтерес до себе і оцінюють себе скоріше
позитивно, але не переоцінюють та не ставлять власну особистість понад усе.
Велика кількість низьких результатів (34,72 %) за цією шкалою свідчить про
деяку зневіру у власні сили, розчарованість собою, втрату інтересу до себе,
самокритичність, що, скоріш за все, є проявом кризи професійного становлення у
молодих працівників. Досвідчені колеги (2 група) проявляють більше піклування
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про себе та вище оцінюють власне Я, що може бути пов'язано з накопиченням
досвіду, підвищенням рефлексивності та самореалізацією.
Показник самоприйняття відображає рівень прийняття себе. Загалом,
респонденти обох груп виявили середній рівень самоприйняття, що свідчить про
готовність приймати більшу кількість характеристик власної особистості, однак,
все ще прагнуть до ідеального образу Я. З табл. 2.3 видно, що досвідчені
працівники приймають себе набагато краще (значна кількість їх приймає себе
майже безумовно). Вони схильні оцінювати власні плани як вдалі, емоційно
підтримувати себе (високий рівень – 80,60 %, середній – 19,40 %). Натомість,
нижчі показники у молоді можуть бути наслідком надмірної самокритичності,
високим рівнем домагань до себе.
Кожна особистість має певні уявлення про себе, рівень прояву яких
вимірюється за допомогою показника самоприв'язаності. За результатами
методики, більшість респондентів першої групи проявили низькі (27,77 %) та
середні результати (68,05 %), другої групи – середні (79,10 %) та високі (20,90%).
Група віком 23-28 років виявляє тенденцію не бути надто прив'язаними до власної
Я-концепції. Вони все ще продовжують прагнути до ідеалу, змінити себе,
самовдосконалюватись.

Проте,

надто

низькі

результати

свідчать

про

самознецінення, самокритичність. Надмірна неприв'язаність говорить про
відсутність самоцінності та уявлення про себе, як про зовсім нічого не варту
особистість. Працівники 35-43 років проявили очевидно вищу самоприв'язаність.
Надмірно високі результати свідчать про ригідність Я-концепції, небажання будьщо в собі змінювати, що може бути пов'язано із завищеною самооцінкою або з
надмірною консервативністю. Надто висока самоприв'язаність може бути
захисним механізмом.
Показник внутрішньої конфліктності відображає наявність та інтенсивність
внутрішніх

протиріч.

Більшість

респондентів

проявили

середній

рівень

конфліктності. Серед досвідчених працівників (2 група) переважає низький рівень
внутрішньої конфліктності (16,42 %), тобто, вони сформували власні погляди та
переконання. Високий рівень внутрішньої конфліктності спостерігається у 4,48 %
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правоохоронців і, можливо, тут варто звернути увагу на їх професійну
придатність, оскільки такий високий рівень внутрішньої конфліктності у
досвідчених працівників може значною мірою впливати на якість виконання
роботи. Висока внутрішня конфліктність у молодих правоохоронців 1 групи (9,72
%) може бути зумовлена процесом адаптації й кризою професійного становлення
та вказує на негативне емоційне ставлення до себе, постійне самокопання, що не
приносить полегшення, а лише ускладнює емоційний стан. Надмірно високі
результати можуть вказувати навіть на тривожно-депресивні стани.
Показник рівня самозвинувачення відображає схильність особистості
приймати вину за всі невдачі та промахи, дорікати собі. Молоді спеціалісти
частіше схильні себе звинувачувати, значна кількість респондентів навіть надто
переоцінює власний вклад у невдачі (19,44 %), що свідчить про негативне
емоційне ставлення до себе, на відміну від учасників дослідження віком 35-43
років. Якби рівень їх самозвинувачення залишився таким же високим, як на
початку кар'єри, це призвело б до швидкого емоційного вигорання, постійних
тяжких емоційних станів. Проте, низькі показники самозвинувачення можуть
вказувати на небажання визнавати власні помилки, приймати відповідальність за
власні вчинки і може бути пов'язано з зовнішнім локусом контролю.
Респонденти 2 групи продемонстрували високий рівень самоповаги
(49,25 %), вони поважають власну особистість та схильні враховувати власні
інтереси та потреби, на відміну від молодих правоохоронців, які виявили низький
рівень самоповаги (37,50 %). Отримані результати 1 групи можуть бути зумовлені
браком успіхів у самореалізації, прагненням до ідеальних уявлень про себе та
наслідком кризи професійного становлення. На думку науковців, самоповага не
завжди пов'язана з результатами діяльності. Рівень цього показника може
залежати від «навіювань» з боку оточуючих або в результаті навчання
(виховання) з боку батьків, які демонструють дитині відповідний стиль поведінки.
Для знаходження значимих відмінностей нами було застосовано критерії
Манна-Уітні (Додаток В-3) та С’тюдента (Додаток В-4).
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Таблиця 2.7
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників емоційного компонента
за критерієм Манна-Уітні
Метод статистичного аналізу: критерій
Манна-Уітні

Групи

1 (n=72)
2 (n=67)
Показник
0,001
значущості
Рівень соціальної фрустрованості
Середній ранг
2,45
1,78
Показник
0,532
Взаємини з рідними (з дружиною, чоловіком,
значущості
батьками, дітьми)
Середній ранг
1,85
1,92
Показник
0,396
Найближче оточення (друзі, колеги,
значущості
керівництво, протилежна стать)
Середній ранг
1,89
1,81
Показник
Соціальний статус (освіта, рівень фахової
0,305
значущості
підготовки, сфера проф. діяльності,
робота в цілому)
Середній ранг
2,10
2,22
Показник
Соціально-економічне становище
0,001
значущості
(матеріальне становище, житлово-побутові
умови, становище у суспільстві)
Середній ранг
2,55
1,55
Показник
0,001
Здоров’я і працездатність (фізичне здоров'я,
значущості
психо-емоційний стан, працездатність)
Середній ранг
1,85
2,30
Самоцінність
Показник
0,001
значущості
Середній ранг
47,86
93,79
Самоприйняття
Показник
0,001
значущості
Середній ранг
51,69
89,67
Самоприв`язаність
Показник
0,001
значущості
Середній ранг
47,68
93,99
Самозвинувачення
Показник
0,001
значущості
Середній ранг
90,76
47,69
Впевненість у собі
Показник
0,001
значущості
Середній ранг
51,77
89,59
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Згідно табл. 2.7, рівень соціальної фрустрованості вище у групі 1, що
свідчить про незадоволеність починаючих правоохоронців соціальною сферою
життя, стосунками в колективі, а головне, матеріально-побутовими умовами.

120
Хвилювання про власне здоров'я ще не є актуальним, оскільки хороший фізичний
стан – обов’язкова умова професійної придатності. Початок професійного
становлення, зазвичай, співпадає з початком сімейного життя, вирішенням
побутових питань, народженням першої дитини, матеріальними затратами тощо.
Вищезазначені обставини, необхідність адаптуватися до умов професійної
діяльності спричиняють соціальну фрустрацію, як характерний показник кризи
професійного становлення.
Як видно з таблиці 2.7, за шкалами самовпевненості, самоцінності,
самоприйняття та самоприв’язаність у респондентів групи 1 (23-28 років) нижчі
показники, тобто, молоді працівники менше впевнені в собі, нижче оцінюють
власну цінність, менше приймають себе та не надто прив'язані до власного образу
Я. Також у них вищий рівень прояву самозвинувачення, тобто, загалом негативне
ставлення до власної особистості переходить ще й у виникнення негативних
емоцій стосовно себе самого та зміщення фокусу уваги при невдачах на власну
провину. Представники другої групи (35-43 років) мають більш позитивне
ставлення до себе, краще себе знають та більш схильні до самопізнання.
Таблиця 2.8
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників емоційного компонента
за критерієм Ст’юдента
Метод статистичного аналізу: критерій
Ст’юдента

1 (n=72)

2 (n=67)

Значимість

Самоповага

49,72±14,23

63,79±14,46

0,001

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Згідно табл. 2.8, у респондентів групи старшого віку вищий показник
самоповаги, ніж у молодих правоохоронців, які ще не набули значного досвіду
досягнення цілей.
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Анкета для фахівців (О.М.Кокун) в авторській модифікації щодо оцінки
власної професійної успішності та адаптованості виявила наступні результати, що
представлені в діаграмі нижче (Рис. 2.3.) (Додаток Б-2).

Рис. 2.3. Розподіл результатів анкети для фахівців щодо оцінки власної
професійної успішності та адаптованості за номером питання
За допомогою анкети респонденти мали можливість самостійно оцінити
власну професійну адаптованість та успішність. Питання анкети спрямовані на
отримання інформації про такі аспекти, як емоційне ставлення до власної професії,
рівень задоволеності умовами діяльності, фізичний стан, стосунки з колегами,
рівень професійної успішності та власне рівень адаптованості до власної професії.
Тобто, анкета досить повно відображає суб'єктивну оцінку власної професійної
діяльності загалом. Кожне питання для правоохоронців

містило чотири-п’ять

варіантів відповіді та, відповідно, оцінювалось від 1 до 4-5 балів.
За результатами анкети можна відмітити, що переважаюча кількість
респондентів 1 групи

(близько 57,0 %) низько оцінює себе в професійної

діяльності, 42,0 % не достатньо задоволені умовами діяльності, близько 33,0 %
схильні соматизувати власні переживання стосовно професії, а емоційне
ставлення до роботи ускладнене майже у половини – 45,0 % респондентів. Все це
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свідчить про переживання респондентами кризи професійного становлення.
Яскраво виражена вона у третини вибірки, ще половину можна віднести до
середнього рівня прояву кризи і лише близько 20,0 % має слабо виражені ознаки.
Друга група респондентів (35-43 років) виявила дещо інші результати.
Досвідчені працівники, переважно, високо оцінили власну професійну діяльність.
При цьому емоційне ставлення до неї позитивне або нейтральне, умови праці
практично задовольняють. Тож, анкета довела наявність проявів кризи і в
суб’єктивному сприйнятті респондентів.
Таким чином, вивчення рівня прояву емоційного компонента засвідчило
високий

рівень

соціальної

фрустрованості,

невдоволеність

матеріально-

економічним становищем та соціальним статусом (освітою, рівнем фахової
підготовки, сферою професійної діяльності, роботою в цілому), низький рівень
самовпевненості, самоцінності,самоповаги, високий рівень самозвинувачення та
внутрішньої конфліктності, низьку самооцінку професійної діяльності тощо.
Для

діагностики

поведінкового

компонента

кризи

професійного

становлення правоохоронців у період ранньої дорослості ми скористалися
методиками

«Шкала

самоефективності»

(Р.Шварцер,

М.Єрусалем),

«Адаптивність» (А.Г.Маклаков), «Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв)
та «Самоактуалізаційний тест» (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.). Як відомо,
поведінковий компонент відображає, яким саме чином криза професійного
становлення впливає на повсякденне життя респондентів, її зовнішній прояв.
Якщо «приміряти» даний компонент на представників силових відомств, то
поведінковий

компонент

забезпечує

регуляцію

правоохоронцем

власної

поведінки і діяльності відповідно до правових норм; визначає здатність приймати
самостійні рішення, управляти і контролювати свою поведінку. Окрім того,
поведінковий компонент передбачає реалізацію у професійній діяльності,
здатність до самоефективності та адаптивність особистості.
Результати дослідження поведінкового компонента кризи професійного
становлення правоохоронців за методиками «Адаптивність» (А.Г.Маклаков,
С.В.Чермянін), «Самоактуалізаційний тест» (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.)
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та

шкали

«самокерівництво»

методики

«Самоставлення»

(В.В.Столін,

С.Р.Пантєлєєв) представлені в табл. 2.9.
Таблиця 2.9
п=139
Розподіл показників поведінкового компонента у респондентів

Комунікативний потенціал
Моральна нормативність
Особистісний
адаптаційний потенціал
Самокерівництво

61,12
(44)

19,44
(14)

35,82
(24)

Середн.
рівень

Високий
рівень

Завищ.
рівень

Низький
рівень

Середн.
рівень

Орієнтація в часі

51,39
(37)

15,28
(11)

33,33
(24)

0
(0)

8,96
(6)

17,91
(12)

Самопідтримка

56,94
(41)

18,06
(13)

25,0
(18)

0
(0)

17,91
(12)

22,39
(15)

Контактність

30,56
(22)

18,06
(13)

44,44
(32)

6,94
(5)

80,60
(54)

Гнучкість поведінки

15,28
(11)

15,28
(11)

55,56
(40)

13,88
(10)

55,22
(37)

«Самоактуалізаційний тест»

Показники

років.

58,21
(39)

Низький
рівень

Рівень прояву

Високий
рівень

19,44
(14)

7,46 (5)

56,72
(38)
79,12
(53)
73,13
(49)
80,60
(54)
85,08
(57)
5,97
(4)

Завищ.
рівень

10,44
(7)
10,44
(7)
10,44
(7)
8,96
(6)
7,46
(5)

Середні
й рівень

25,00
(18)
50,00
(36)
54,17
(39)
62,50
(45)
47,22
(34)

2 група
32,84
(22)
10,44
(7)
16,43
(11)
10,44
(7)

Високий
рівень

«Адаптивність»
«Самоста
влення»

Поведінкова регуляція

Низький
рівень

Середні
й рівень

20,83
(15)
16,67
(12)
15,27
(11)
11,11
(8)
16,67
(12)

1 група
54,17
(39)
33,33
(24)
30,56
(22)
26,39
(19)
36,11
(26)

Показники
Достовірність

Високий
рівень

Респонденти, % (осіб)

Низький
рівень

Методики

Рівень прояву

16,42
(11)

46,2
7
(31)
38,8
0
(26)
2,98
(2)

26,8
6
(18)
20,9
0
(14)
0
(0)

32,84
(22)

11,9
4 (8)

0
(0)

25,3
0
Синергія
7
(0)
(17)
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
58,33
(42)

22,22
(16)

19,45
(14)

0
(0)

65,67
(44)

8,96
(6)
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Згідно табл. 2.9, рівень поведінкової регуляція досить високий в обох
групах (1 група – 50,00 %, 2 група – 79,12 %), що свідчить про здатність
респондентів до довільного контролю власної поведінки. Однак, в першій групі
більша кількість респондентів мають низький рівень цього показника (16,67 %).
Обидві групи мають високий комунікативний потенціал, тобто здатні вести
та підтримувати розмову, формулювати та висловлювати власні думки тощо (1
група – 54,17 %, 2 група – 73,13 %). Моральна нормативність досить висока в
правоохоронців обох груп. Але правоохоронці 2 групи більш орієнтовані на
власні моральні норми та їх дотримання, ніж 1 групи.
Особистісний адаптаційний потенціал надзвичайно високий у другої групи
(85,08 %), що свідчить про достатню кількість внутрішніх ресурсів, які
дозволяють пристосовуватись до непередбачуваних умов. Молоді працівники
також відчувають в собі даний потенціал, але не на такому високому рівні. Так, як
ресурси молодих працівників зараз максимально орієнтовані на процес
пристосування, то власний адаптаційний потенціал може відчуватись як
недостатній, через складність зовнішніх умов. Відомим є той факт, що за умов
зниження рівня адаптаційного потенціалу та його складових, поведінка стає менш
адаптивною, а, отже, ускладнюється процес подолання кризи.
Показник самокерівництва відображає уявлення особистості про те, що
основним джерелом активності і результатів її діяльності, є вона сама. Високі
бали за цією шкалою свідчать про усвідомлення себе творцем власної долі та
здатність нести відповідальність за власні рішення. Аналогом цього поняття
можна

назвати

локус-контролю.

Згідно

отриманих

даних,

показник

самокерівництва виявив неочікувану тенденцію молодих працівників до оцінки
подій як таких, на які респондент сам активно впливає, а не лише
підпорядкований їх впливу (61,11 %). Тобто, молоді працівники (1 група)
виявилися більш інтернальними, ніж досвідчені (2 група). Дана тенденція може
бути пов'язана з ідеалістичною вірою молодих правоохоронців у власні сили,
наявністю амбіцій, з одного боку, та значним досвідом старших працівників жити
за наказами, з іншого боку. Працюючи у правоохоронних органах, доводиться
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постійно виконувати накази. Можливість діяти за власним бажанням є
обмеженою. Окрім того, стикаючись зі складним моральним вибором у своїй
роботі та трагедіями життя інших людей, складно брати на себе високу
відповідальність за те, що відбувається. Це призводило б до посиленого
емоційного вигорання.
Згідно з табл.2.9, респонденти віком 23-28 років мають низький рівень
орієнтації в часі (51,39 %), що свідчить про невміння повністю жити в
теперішньому моменті («тут і зараз»), їх обтяжують роздуми про минуле та
хвилювання з приводу майбутнього, на відміну від другої групи, яка
продемонструвала загалом високий рівень орієнтації у часі, тобто, здатність
спрямовувати ресурси на теперішнє і надання йому більшої переваги, ніж
минулому та майбутньому. Відомо, що формування ідентичності, цілісності
особистості забезпечується за допомогою інтегрування всього різноманіття
актуальних станів (Я-минуле, Я-сьогодення і Я-майбутнє) та динамічної взаємодії
всіх елементів часового виміру.
Синергія відображає здатність особистості до цілісного сприйняття явищ,
пошуку взаємозв'язків. Результати в обох групах низькі: 1 група – 58,33 %, 2
група – 65,67 %), тобто, респонденти на низькому рівні здатні бачити, наприклад,
єдність фізичного та духовного в людині, відмінність між роботою та грою тощо.
Однак, молоді правоохоронці мають вищі показники контактності за своїх
більш досвідчених колег, що свідчить про прагнення до встановлення нових та
підтримання вже існуючих контактів з оточуючими.
Результати наступної методики «Шкала самоефективності» (Р.Шварцер,
М.Єрусалем) представлені в табл. 2.10.
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Таблиця 2.10
п=139
Розподіл показників самоефективності у респондентів
(за методикою «Шкали самоефективності» Р.Шварцера)
№ Групи

Низький
рівень

Нижчий
за
середній

Середній
рівень

Вищий за
середній

Високий
рівень

Рівень прояву

1 група, % (осіб)

25,00
(18)

27,78
(20)

29,16
(21)

18,06
(13)

0,00
(0)

Загальна самоефективність

2 група, % (осіб)
7,46
16,42
35,82
22,39
17,91
(5)
(11)
(24)
(15)
(12)
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43

років.

Згідно табл. 2.10, група молодих респондентів віку 23-28 років демонструє,
загалом, низький та середній рівень самоефективності. Тобто, молоді люди не
вірять у власні сили, вважаючи свою службову діяльність не надто успішною.
Низька самоефективність (25,0 %) свідчить про сумніви у власній компетентності,
а очікування невдачі суттєво зменшує результативність діяльності, знижує рівень
самоповаги. Відсутність самоефективності може бути суттєвою перешкодою
формування соціальної компетентності та активності людини. При певних
обставинах недолік самоефективності може навіть стати причиною невротичних
розладів особистості. Натомість, респонденти віком 35-43 років показали середній
(35,82%) та високий рівні (22,39% та 17,91%) самоефективності, оцінюючи власні
можливості та результати професійної діяльності, загалом, як успішні. Наявність
високої самоефективності, усвідомлення власної компетентності, впевненість у
своїх здатностях, віра в можливість успішно виконати завдання, очікування
успіху призводять до того, що така людина докладає більше зусиль для виконання
справи, ніж та, яка відчуває серйозні сумніви в своїх можливостях. Як наслідок,
такі уявлення про власну ефективність дають можливість досягти кращого
результату, сприяють самоповазі. Люди, які вірять в свою здатність вирішувати
проблеми, виявляють велику наполегливість, зустрічаючись з перешкодами.
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Висока самоефективність сприяє тому, що проблеми, які виникають,
сприймаються людиною не як непереборні перешкоди, а як виклик, що дає
можливість перевірити і підтвердити свої здібності. Така оцінка ситуації викликає
мобілізацію ресурсів організму. Лише деякі респонденти другої групи виявили
низький рівень самоефективності, що може бути пов'язано з негативним досвідом,
наприклад, зустріч з жорсткою критикою власної діяльності або ж з
особистісними особливостями. Науковці стверджують, що чим сильнішою є
впевненість у своїх здібностях, тим наполегливішою людина буде в своїй
діяльності. Експериментально доведено, що учні та студенти з більш високим
рівнем самоефективності ставлять перед собою найвищі цілі і докладають більше
зусиль для їх досягнення.
Математичний аналіз відмінностей між обома групами респондентів за
показниками методик «Шкала самоефективності» та «Самоактуалізаційний тест»
був проведений за допомогою критерію Ст’юдента (табл. 2.11) (Додаток В-4).
Таблиця 2.11
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників поведінкового компонента
(за методиками «Шкала самоефективності» Р.Шварцера, М.Єрусалема та
«Самоактуалізаційний тест» Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.)
Метод статистичного аналізу:

Групи
1 група

2 група

(n=72)

(n=67)

Самоефективність

24,09±5,57

30,09±6,60

0,001

Орієнтація в часі

48,98±15,77

67,50±17,57

0,001

Самопідтримка

45,39±14,22

62,80±18,25

0,001

Гнучкість поведінки

61,77±15,86

42,67±13,16

0,001

Контактність

55,90±17,76

33,53±13,53

0,001

критерій Ст’юдента

Значимість

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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Згідно табл. 2.11, математично-статистичний аналіз виявив значимі
відмінності між показниками обох груп. Так, правоохоронці віком 35-43 роки
продемонстрували

вищі

показники

оцінки

власної

самоефективності.

Недостатність професійних навичок у респондентів віку 23-28 років знижує
ефективність їх діяльності, а процес адаптації та професійного становлення
провокує ще більшу невпевненість у результаті, заниження значимості власних
успіхів. Респонденти віком 23-28 років виявились менш здатними орієнтуватись у
часі, що зумовлено, в першу чергу, кризою професійного становлення, адже
перша група зараз є більш орієнтованою на майбутнє, на розвиток у професії, на
відміну від групи віком 35-43 років, що вже здобула певний рівень самореалізації.
Статистичний аналіз різниці результатів за показниками методики
«Адаптивність» та шкалою «самокерівництво» методики «Самоставлення» був
проведений з допомогою критерію Манна-Уітні (табл. 2.12) (Додаток В-3).
Таблиця 2.12
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників поведінкового компонента
(за методикою «Адаптивність» А.Г.Маклакова та шкалою «самокерівництво»
методики «Самоставлення» В.В.Століна, С.Р.Пантєлєєв)
Метод статистичного аналізу:
критерій Манна-Уітні
Достовірність

Значимість

Групи
1 (n=72)

2 (n=67)

Показник значущості
0,001
Середній ранг
56,79
84,19
Поведінкова регуляція
Показник значущості
0,001
Середній ранг
54,63
86,51
Комунікативна компетентність
Показник значущості
0,001
Середній ранг
57,10
83,86
Моральна нормативність
Показник значущості
0,001
Середній ранг
55,72
85,34
Особистісний адаптаційний
Показник значущості
0,001
потенціал
Середній ранг
52,58
88,72
Самокерівництво
Показник значущості
0,001
Середній ранг
82,40
56,68
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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Таким чином, за результатами методики «Адаптивність» А.Г.Маклакова
були виявлені значимі відмінності між обома групами. Шкала достовірності
відображає рівень щирості респондентів при проходженні дослідження. Як видно,
молоді працівники відповідали не так щиро в порівнянні зі своїми досвідченими
колегами, що може бути пов'язано не тільки з бажанням приховати певні факти
про себе, але і з недостатнім знанням себе, низькою рефлексією, недостовірністю
уявлень про себе. Окрім того, молоді працівники не так давно проходили довгий
етап профперевірки, щоб потрапити на роботу у правоохоронні органи і знають,
що результати тестування впливають на оцінку їх професійної придатності, що
могло викликати тенденцію давати соціально бажані відповіді.
За шкалою поведінкової регуляції друга група виявила більш високі
показники, оскільки працівники 35-43 років здатні краще регулювати власну
поведінку відносно середовища діяльності і більш адаптивно моделювати свою
поведінку. Як відомо, поведінкова регуляція є складним багатовимірним
явищем, що тісно пов'язане з іншими особистісними особливостями (на зразок
самооцінки та самосвідомості), на яку впливають і об'єктивні характеристики
середовища, наприклад, рівень підтримки оточуючих. Тобто, певні особистісні
характеристики досвідчених правоохоронців допомагають їм краще регулювати
власну поведінку, в той час, коли у молоді вони піддаються впливу емоційного
стану, процес переживання адаптації до нових умов діяльності.
Комунікативний

потенціал

є

важливою

складовою

особистісного

адаптаційного потенціалу, оскільки людина практично завжди знаходиться в
соціальному оточенні і її діяльність пов'язана з умінням будувати відносини з
оточуючими. У респондентів обох груп цей показник є досить високим, проте,
друга група проявила вищі показники, очевидно, за рахунок віку та
професійного досвіду. Тож, можна припустити, що паралельно з професійним
становленням відбувається розвиток комунікативного потенціалу.
Моральна нормативність відображає схильність слідувати нормам та
правилам, виконувати свою соціальну роль. За результатами математичного
аналізу

обидві

групи

працівників

мають

високий

рівень

моральної
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нормативності, але група респондентів віком 35-43 років більше схильна до
підкорення правилам, виконуючи роль правоохоронця, основною причиною
чого є досвід служби «за наказами», специфіка роботи та авторитетність
професії.
Особистісний адаптаційний потенціал – багатофакторний показник, що
відображає загальні можливості особистості щодо адаптації до умов
середовища. У досвідчених працівників цей потенціал досить високий, вони
мають необхідні навички та внутрішні ресурси. Що стосується новачків, їх
адаптаційний потенціал нижчий. Оскільки процес адаптації є досить
складним, власні адаптаційні можливості можуть недооцінюватись і молоді
працівники потребують їх максимальної включеності і розвитку для успішної
професійної адаптації та подолання професійної кризи.
Рівень самокерівництва значно вищий у молодшої групи, що може свідчити
про їх бажання до відчуття незалежності, високий рівень схильності покладатися
лише на себе, бажання максимально впливати на події свого життя.
Отже, рівень прояву поведінкового компонента кризи професійного
становлення правоохоронців у віці ранньої дорослості засвідчив недостатній
рівень самоефективності та адаптаційного потенціалу, труднощі з орієнтуванням
у часі, низьку здатність до самопідтримки, а також завищений рівень контактності
та гнучкості поведінки.
Індивідуально-типологічний компонент кризи професійного становлення
правоохоронців був діагностований за допомогою методик «Індивідуальнотипологічний опитувальник (ІТО)» Л.Н.Собчик, шкали «відкритість» методики
«Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв) та шкали «креативність» методики
«Самоактуалізаційний тест» (САТ) (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.).
Результати представлені в табл. 2.13.
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Таблиця 2.13
п=139
Розподіл показників індивідуально-типологічного компонента
(за методиками «Індивідуально-типологічний опитувальник» (Л.Н.Собчик),
шкалою «відкритість» методики «Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв)
та шкалою «креативність» методики «САТ» (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.)

«САТ»

«Індивідуально-типологічний опитувальник
(ІТО)»

Брехня
Агравація
Екстраверсія
Спонтанність
Агресивність
Ригідність
Інтроверсія
Сензитивність
Тривожність
Лабільність

Надто
вираж.

Помірно
вираж.

Нормал.

Низький

Надто
вираж.

Помірно
вираж.

1 група

2 група

15,28
(11)
31,94
(23)
8,33
(6)
4,17
(3)
11,11
(8)
20,83
(15)
25,00
(18)
15,28
(11)
2,78
(2)
6,95
(5)

47,22
(34)
37,50
(27)
18,06
(13)
12,51
(9)
20,83
(15)
43,06
(31)
41,67
(30)
38,89
(28)
25,00
(18)
20,83
(15)

22,22
(16)
30,56
(22)
58,33
(42)
54,17
(39)
51,39
(37)
34,72
(25)
29,17
(21)
45,83
(33)
62,50
(45)
56,94
(41)

15,28
(11)
0
(0)
15,28
(11)
29,17
(21)
16,67
(12)
1,39
(1)
4,16
(3)
0
(0)
9,72
(7)
15,28
(11)

7,47
(5)
34,33
(23)
23,88
(16)
23,88
(16)
14,93
(10)
13,43
(9)
4,48
(3)
19,40
(13)
38,81
(26)
38,83
(26)

25,37
(17)
41,79
(28)
37,31
(25)
55,22
(37)
40,30
(27)
17,91
(12)
17,91
(12)
58,21
(39)
46,27
(31)
35,85
(24)

49,25
(33)
23,88
(16)
38,81
(26)
20,90
(14)
43,28
(29)
52,24
(35)
64,18
(43)
22,39
(15)
14,92
(10)
25,37
(17)

17,91
(12)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1,49
(1)
16,42
(11)
13,43
(9)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

88,89
(64)

11,11
(8)

0
(0)

0
(0)

82,09
(55)

14,93
(10)

2,98
(2)

0
(0)

Креативність

Показник

«Самоста
влення»

Нормал.

Показники

Респонденти, % (осіб)
Низький

Методики

Рівень прояву

Відкритість

Низький
рівень
15,27
(11)

Середн.
Рівень
48,62
(35)

Високий
рівень
36,11
(26)

Низький
рівень
11,94
(8)

Середн.
рівень
64,18
(43)

Високий
рівень
23,88
(16)

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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Відомо, що певні риси особистості зумовлюють більш інтенсивний перебіг
кризи, інші ж здатні обумовлювати толерантність до її впливів. Переживання
кризи може загострювати окремі особистісні риси, зумовлювати підвищення чи
зниження рівня їх прояву, що, загалом, знижує адаптаційний потенціал
особистості. Інтенсивність та складність переживання кризи визначає значимість
її впливу на особистісні якості. Так, як подолання кризи стає першочерговим
завданням для психіки, на цей процес спрямовуються всі внутрішні ресурси, на
які ми спираємось в кризовий період. Рівень щирості першої групи в нормі, другої
– помірний. Тобто, тенденція, що була виявлена за схожою шкалою попередньої
методики, простежується і надалі. Показник агравації відображає тенденцію до
перебільшення власних проблем. Високий рівень агравації не є характерним для
даної вибірки, адже більшість з правоохоронців орієнтовані, навпаки, на мужність
та створення іміджу сильної людини.
Серед першої групи велика кількість респондентів з високим рівнем
екстраверсії, вони більш відкриті до взаємодії з оточуючими, більш соціально
активні. Натомість, респонденти другої групи показали вищі результати за
шкалою інтроверсії. Спонтанність в другій групі у межах норми (55,22 %), а в
першій групі помірно виражена (54,17 %). Тобто, перша група схильна до
швидкої зміни рішень та модифікації власної діяльності. Агресивність у першої
групи помірно виражена у 51,39 %. Високий рівень агресії мають 16,67 % вибірки,
тобто, присутні тенденції до спалахів гніву та злості. У другої групи рівень
агресивності скоріше середній (40,3%) та помірний (43,28 %). У правоохоронців
віком 23-28 років показник ригідності у межах норми (43,06 %) та помірно
високий рівень лабільності (56,94 %), що свідчить про схильність проявляти
скоріше гнучкість мислення, ніж його статичність. Показник тривожності та
сензитивності у межах норми у другій групі та дещо вищий у першої. Тобто,
молоді працівники є досить чутливими та схильні відчувати тривогу.
За

показником

закритості

більшість

респондентів

обох

груп

продемонстрували середні результати. Проте, якщо порівнювати кількість
правоохоронців з високими результатами, то група молодих працівників має
вищий відсоток осіб, що є закритими (26 респондентів з 72). Це означає, що
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молоді працівники менше схильні усвідомлювати себе, менш здатні до рефлексії
та менш відкриті до взаємодії з іншими. Загалом молоді працівники більше
схильні проявляти або надмірну закритість або відкритість. Натомість, у
досвідчених

працівників

переважають

середні

показники

закритості

(43

респонденти з 67), тобто, вони ніби знайшли оптимальний для себе рівень
відкритості. З віком підвищується рівень рефлексивності, людина навчається
краще себе розуміти, а також бачити в собі недоліки. Рівень креативності досить
низький в обох групах (1 група – 88,89%, 2 група – 82,09 %), що вказує на низьку
здатність до творчості, створення чогось нового, неординарного, пошуку
незвичних нових рішень. Професія правоохоронця дається взнаки, вона не
стимулює до творчого розвитку, а є досить чіткою та суворо регламентованою.
Статистичний аналіз показників індивідуально-типологічного компонента
був здійснений з допомогою критерію Манна-Уітні (Додаток В-3) та критерію
Ст’юдента (Додаток В-4). Результати представлені в табл. 2.14 та 2.15.
Таблиця 2.14
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників
індивідуально-типологічного компонента за критерієм Манна-Уітні
Метод статистичного аналізу:
критерій Манна-Уітні

Значимість

Групи
1 (n=72)

Брехня

Показник значущості
Середній ранг
Екстраверсія
Показник значущості
Середній ранг
Спонтанність
Показник значущості
Середній ранг
Ригідність
Показник значущості
Середній ранг
Сензитивність
Показник значущості
Середній ранг
Тривожність
Показник значущості
Середній ранг
Лабільність
Показник значущості
Середній ранг
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група –
років.

2 (n=67)
0,003

60,15

80,58
0,001

87,49

51,20
0,001

95,23

42,89
0,001

55,41

85,68
0,005

79,09

60,23
0,001

96,19

41,75

0,001
91,18
47,24
респонденти віком 35-43
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Як видно з табл. 2.14, були виявлені значимі відмінності за показниками
«ІТО». По-перше, знову прослідковується тенденція 1 групи до щирості під час
дослідження. По-друге, дана вибірка має вищий рівень спонтанності та
сензитивності, вищу лабільність та нижчий рівень ригідності. Тобто, респонденти
першої групи характеризуються гнучкістю мислення, здатністю швидше
реагувати на зміни зовнішнього середовища.
Таблиця 2.15
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників
індивідуально-типологічного компонента за критерієм Ст’юдента
Метод статистичного аналізу:

Групи

Значимість

критерій Ст’ьюдента

1 (n=72)

2 (n=67)

Агресивність

48,98±15,77

67,50±17,57

0,001

Інтроверсія

45,39±14,22

62,80±18,25

0,001

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Згідно табл. 2.15, статистичні відмінності були виявлені за показником
агресивності, яка може бути спрямована на об'єкт фрустрації, а криза
професійного становлення зумовлює у молодих працівників стан фрустрації та
може викликати підвищену агресивність. Окрім того, перша група є більшої
екстравертованою у порівнянні з другою, тобто молоді працівники є більш
відкритими до взаємодії і в комплексі з підвищеною сензитивністю можуть
отримувати більше негативного досвіду в цьому контакті, особливо, при
спілкуванні зі старшими колегами, які є менш чутливими та більш закритими.
Отже, дослідження рівня прояву індивідуально-типологічного компонента
кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
засвідчило

підвищений

рівень

агресивності,

тривожності,

лабільності,

екстраверсії, сенситивності, середній рівень закритості та низький рівень
креативності.
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Ціннісно-мотиваційний компонент кризи професійного становлення
правоохоронців є одним з найбільш вагомих, адже саме поняття кризи завжди
пов'язано з переосмисленням власної системи цінностей, формуванням нових
орієнтирів ціннісно-мотиваційної сфери особистості. Як відомо, ціннісномотиваційний компонент відображає систему переконань, цінностей особистості,
основні потреби та мотиви, що керують людиною і є найбільш актуальними. Зміст
ціннісно-мотиваційного компонента характеризується усвідомленням соціальної
значущості та особистісної відповідальності за результати діяльності; реалізується
через формування потреби в професійному самовдосконаленні, що пов’язане зі
зміною ціннісно-смислової сфери, переосмисленням себе і свого місця в світі.
Ціннісно-мотиваційна сфера правоохоронців досліджувалася за допомогою
методик

«Діагностика

особистості»

мотиваторів

(Д.Макклелланда)

та

соціально-психологічної

шкали

«ціннісні

активності

орієнтації»

методики

«Самоактуалізаційний тест» (CAT) (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман).
Результати за шкалою «ціннісні орієнтації» методики «Самоактуалізаційний
тест» (CAT) (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.) представлені в табл. 2.16.
Таблиця 2.16
п=139
Розподіл показників за шкалою «ціннісні орієнтації» методики «САТ»
(Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман та ін.)

Завищ.
рівень

Високий
рівень

Середн.
рівень

Низький
рівень

Завищ.
рівень

Високий
рівень

1 група

Показники

Ціннісна орієнтація

Середн.
рівень

Респонденти, % (осіб)

Низький
рівень

Рівень прояву

2 група

43,06 22,22

30,56

4,16

40,30

25,37

34,33

0

(31)

(22)

(3)

(27)

(17)

(23)

(0)

(16)

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Згідно табл. 2.16, показник ціннісної орієнтації вищий в 2 групі (34,33 %), що
свідчить про сформованість врівноваженої та сталої системи власних цінностей,
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які визначають спрямованість особистості. Ціннісні орієнтації служать опорними
установками для прийняття рішень і регуляції поведінки правоохоронців.
Суб'єктивна перевага тих чи інших цінностей є початком визначення ієрархії
ціннісних орієнтацій: сім'я, творчість, кар'єра, гідність, совість, здоров'я,
піклування про інших тощо. Детермінантами ціннісних орієнтацій є умови життя,
діяльність, здібності, інтереси, потреби людини тощо.
Для дослідження ціннісно-мотиваційного компонента ми також скористалися
методикою

«Діагностика

мотиваторів

соціально-психологічної

активності

особистості» Д.Макклелланда. Автор стверджує, що будь яка організація дає
можливість працівнику реалізувати три потреби вищого рівня: прагнення до
влади, до успіху та до єдності з групою, однак, у різних людей ці потреби
виражені по різному або існують в певних комбінаціях. Специфіка їх поєднання
залежить від природних якостей, особистого досвіду, культури людини тощо.
Результати методики представлені у табл. 2.17. і відображають специфіку
значимості потреб-мотиваторів для правоохоронців віку ранньої та середньої
дорослості.
Таблиця 2.17
п=139
Розподіл показників потреб-мотиваторів у респондентів
(за методикою «Діагностики мотиваторів особистості» Д.Макклелланда)
Рівень прояву

Респонденти, % (осіб)
Низький Середній Високий Низький Середній Високий
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень

Показники

1 група
2 група
Потреба у владі
4,17
87,50
8,33
1,49
55,22
43,29
(3)
(63)
(6)
(1)
(37)
(29)
Потреба досягти успіху
2,78
51,39
45,83
1,49
52,24
46,27
(2)
(37)
(33)
(1)
(35)
(31)
Потреба в єдності з групою
6,95
61,11
31,94
1,49
91,04
7,47
(5)
(44)
(23)
(1)
(61)
(5)
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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Згідно з табл. 2.17, серед мотиваторів соціально-психологічної активності
обох груп переважає потреба в досягненні успіху. Респонденти віком 23-28 років
виявили середній рівень прояву усіх показників, тобто для них ці потреби є
актуальними, але не домінуючими. Для правоохоронців віку 35-43 роки
характерний високий та середній рівень потреби у владі та успіху, разом з тим,
втрачає свою доцільність потреба у єдності з групою. Варто зазначити, що потреба
досягти успіху особливо гостро постає, коли мова йде про так звані «особливі
умови діяльності», до яких належить служба в правоохоронних органах. Відомо,
що граничний вік служби в силових відомствах становить 20-25 років. За таких
умов і короткого періоду професійної діяльності необхідно оволодіти специфікою
професії, зробити кар’єру, авторитету, піднятися вгору по службових східцях
(отримати вищу посаду, звання, заробітну плату тощо). Таким чином, одним із
ключових аспектів мотиву досягнення успіху є необхідність за короткий проміжок
часу досягти значного професійного зростання, відсутність якого призведе до
виходу на пенсію з малої посади, наслідком якого є недостатнє пенсійне
(матеріальне) забезпечення.
Для математичного аналізу результатів діагностики потреб-мотиваторів був
застосований U-критерій Манна-Уітні (табл. 2.18) (Додаток В-3).
Таблиця 2.18
п=139
Порівняльний статистичний аналіз показників
ціннісно-мотиваційного компоненту (за методикою Д.Макклелланда)
Метод статистичного аналізу:
критерій Манна-Уітні
Потреба у владі

Значимість

1 (n=72)

Показник значущості
Середній ранг

Потреба у єдності з групою

Групи

0,001
52,56

Показник значущості
Середній ранг

2 (n=67)

88,74
0,001

83,24

53,77

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.
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Згідно табл. 2.18, значимі відмінності між обома групами респондентів були
виявлені за показниками потреби у владі та єдності з групою. У той час, як на
успіх орієнтовані як молоді, так і досвідчені працівники, за даними мотиваторами
соціально-психологічної

активності

результати

майже

протилежні.

Для

досвідчених працівників (2 група) потреба у владі виходить на перше місце, що
зумовлене тим, що професійне зростання в системі правоохоронних органів, як
правило, виявляється у отриманні вищих звань та посад. Потреба у єдності з
групою є надзвичайно актуальною для молодих фахівців: вони відчувають
невпевненість, пов'язану з професійною адаптацією і їм потрібна зовнішня
підтримка, на відміну від респондентів віку 35-43 років.
Таким чином, вивчення рівня прояву ціннісно-мотиваційного компонента
кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
засвідчило наявність завищених потреб досягти успіху та єдності з групою, а
також низький рівень розвитку ціннісних орієнтацій.
Підсумовуючи результати за всіма компонентами, можна простежити у
відсотковому співвідношенні загальний рівень прояву кризи професійного
становлення у правоохоронців, спираючись на представлені нами у розділі 2.1.
критерії рівня прояву кризи правоохоронців віку ранньої дорослості.
Отримані результати представлені в табл. 2.19 та рис. 2.4.
Таблиця 2.19
п=139
Розподіл кількості респондентів віку ранньої та середньої дорослості
за рівнем прояву кризи професійного становлення (у %)
Рівень прояву кризи
/Респонденти
Вік ранньої
дорослості
Вік середньої
дорослості

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

16,67

47,22

36,11

61,20

35,82

2,98

Як видно з табл. 2.19, більша частина респондентів віку 23-28 років має
середній рівень прояву кризи (47,22 %), наслідком чого може бути наявність у
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правоохоронців цього віку певних ознак переживання кризи. Респондентів з
низьким рівнем прояву кризи меншість (16,67 %), що свідчить про наявність у них
засобів та внутрішньої готовності необхідної для подолання труднощів й
реалізації поставлених цілей. При високому рівні прояву кризи (36,11%) у
респондентів

переважають

високі

показники

тривожності,

сензитивності,

соціальної фрустрованості тощо, натомість, низький рівень самоефективності,
поведінкової саморегуляції, адаптаційний та комунікативний потенціали, а також
низький рівень рефлексивності, самоцінності та схильність до внутрішньої
конфліктності. Все це свідчить про брак внутрішніх ресурсів для подолати кризи.
Серед респондентів віку 35-43 років з високим рівнем прояву кризи лише
2,98 % від загальної кількості. Більша частина респондентів віку середньої
дорослості (61,20%), мають низький рівень, що свідчить про наявність у
досвідчених респондентів внутрішніх сил та готовності для подолання труднощів.
Респондентів з середнім рівнем близько третини (35,82 %).
70
60
50
40
Група 1
30

Група 2

20
10

0
Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Рис. 2.4. Розподіл кількості респондентів віку ранньої та середньої
дорослості за рівнем прояву кризи професійного становлення
За допомогою діаграми наочно можна побачити різницю у результатах
правоохоронців віку 23-28 років та 35-43 років. Очевидно, що правоохоронці віку
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ранньої дорослості мають вищі показники прояву кризи, а тому ця проблема для
них є актуальною. Отже, психологічної допомоги з подолання кризи професійного
становлення потребують правоохоронці віку ранньої дорослості з високим та
середнім рівнем прояву кризи професійного становлення.
Рівень вираженості за кожним із компонентів кризи у респондентів обох
груп представлений у табл. 2.20.
Таблиця 2.20
n = 139
Розподіл рівня прояву кризи у структурних компонентах кризи професійного
становлення у правоохоронців віку ранньої та середньої дорослості (у %)
1 Група
2 Група
Рівень прояву
кризи
Низький
Середній
Високий
Низький
Середній
Високий
/Компонент
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
рівень
Емоційний
6,94
27,79
49,24
28,38
65,27
22,38
Когнітивний
4,16
38,90
14,92
50,76
56,94
34,32
Ціннісно23,61
36,12
43,30
34,32
40,27
22,38
мотиваційний
Поведінковий
13,88
47,24
41,80
41,79
38,88
16,41
Індивідуально26,38
41,68
34,32
46,28
31,94
19,40
типологічний
Примітки: 1 група – респонденти віком 23-28 років, 2 група – респонденти віком 35-43
років.

Згідно, табл. 2.20 для правоохоронців віку ранньої дорослості найбільш
характерні прояви кризи професійного становлення за емоційним (65,27 %),
когнітивним (56,94 %) та ціннісно-мотиваційним (40,27%) компонентами кризи,
що свідчить про те, що для 1 групи криза найбільш характерно проявляється на
емоційному та когнітивному рівнях та впливає на систему цінностей. Отже,
психологічну роботу варто спрямовувати на зниження інтенсивності емоційних
переживань, розвиток рефлексивної складової когнітивного компонента та
створення умов для формування нової ціннісної системи, що відповідає умовам
професії.
Натомість, для їх колег віку середньої дорослості криза професійного
становлення не є актуальною, проте найбільш значима ознака проявляється за
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когнітивним (34,32 %) компонентом, що може свідчити про недостатню
розвиненість рефлексивної складової когнітивного компоненту або ж про процес
переходу на інший рівень компетентності, що потребує переосмислення наявної
системи знань.
Таким чином, дослідження рівня прояву кризи професійного становлення
правоохоронців засвідчило наступні особливості: 1) 47,22 % респондентів віку 2328 років мають середній та 36,11 % високий рівні прояву кризи професійного
становлення. У них відмічені високі показники тривожності, внутрішньої
конфліктності, соціальної фрустрованості, сензитивності та низький рівень
рефлексивності,

самоцінності,

поведінкової

саморегуляції,

недостатньо

розвинутий адаптаційний та комунікативний потенціал тощо. У 61,20%
правоохоронців віку 35-43 років низький рівень кризи професійного становлення.
2) Для правоохоронців віку ранньої дорослості найбільш характерні прояви кризи
професійного становлення за емоційним (65,27 %), когнітивним (56,94 %) та
ціннісно-мотиваційним (40,27 %) компонентами кризи. Натомість, для їх колег
віку середньої дорослості криза професійного становлення не є актуальною, проте
найбільш значима ознака проявляється за когнітивним (34,32 %) компонентом.
3) У правоохоронців віку ранньої дорослості спостерігаються: за когнітивним
компонентом – недостатній рівень обізнаності у професійній сфері та розвитку
рефлексивності, ідеалістичні уявлення про природу людини, розвинені пізнавальні
потреби; за емоційним компонентом – високий рівень соціальної фрустрованості,
невдоволеність матеріально-економічним становищем та соціальним статусом,
низький рівень самовпевненості, самоцінності,самоповаги, високий рівень
самозвинувачення та внутрішньої конфліктності, низька самооцінка власної
професійної діяльності; за поведінковим компонентом – недостатній рівень
самоефективності та адаптаційного потенціалу, труднощі з орієнтуванням у часі,
низька здатність до самопідтримки, а також завищений рівень контактності та
гнучкості поведінки; за індивідуально-типологічним компонентом – підвищений
рівень агресивності, тривожності, лабільності, екстраверсії, сенситивності,
середній рівень закритості та низький рівень креативності; за ціннісномотиваційним компонентом – наявність завищених потреб досягти успіху та
єдності з групою, а також низький рівень розвитку ціннісних орієнтацій.
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
Дослідження кризи професійного становлення особистості проводилось на
основі акмео-гуманістичного та особистісно-діяльнісного підходів й дозволило
визначити

структурні

правоохоронців

у

компоненти

період

ранньої

кризи

професійного

дорослості:

когнітивний,

становлення
емоційний,

індивідуально-типологічний, поведінковий та ціннісно-мотиваційний.
Дослідження здійснювалося на базі Центрального апарату Міністерства
внутрішніх справ України (м. Київ), Головного управління Національної поліції
України в м. Києві та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України у
період з 2015 по 2018 роки. На констатувальному етапі експерименту в
дослідженні взяли участь 139 респондентів. Вибірку було поділено на дві групи за
критерієм віку та досвіду роботи. Першу групу склали 72 респонденти (14 жінок
та 58 чоловіків) віком 23-28 років (рання дорослість), що мають досвід роботи в
правоохоронних органах не більше 3 років. Другу групу становили 67 осіб (18
жінок та 49 чоловіків) віком 35-43 (середня дорослість) років зі стажем роботи
понад 10-12 років. Респонденти обох груп тісно співпрацюють і респонденти
другої групи в більшості мають вищі звання, ніж респонденти першої. Тобто,
перша група знаходиться в підпорядкуванні другої.
Другу групу респондентів було обрано як еталонну, тому що її респонденти
пройшли кризу професійного становлення та не мають подібних до першої групи
проявів кризи, пов`язаних із адаптацією до професії та місця роботи. Зважаючи на
те, що респонденти 2 групи пройшли період адаптації, залишились в професії,
мають достатній досвід роботи та просунулись по кар`єрних сходинках, при
порівнянні з ними можна виявити особливості перебігу кризи професійного
становлення правоохоронців віку ранньої дорослості.
Дослідження особливостей кризи професійного становлення особистості
правоохоронця в ранній дорослості проводилося в наступні етапи: вибір методик
та вибірки дослідження; проведення емпіричного психологічного дослідження;
аналіз та обробка результатів дослідження.
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У дослідження був використаний комплекс методів: теоретичні: аналіз,
синтез, узагальнення, класифікація, систематизація, інтерпретація, теоретичне
моделювання; емпіричні: спостереження, бесіда, психодіагностичні методики,
анкетування, експертна оцінка, аналіз документів; статистичні – для виявлення
розподілення ознак – метод Колмогорова-Смірнова (критерій λ); для виявлення
відмінностей між групами – метод Манна-Уїтні (U-непараметричний критерій) та
Ст'юдента (Т-критерій). Статистична обробка даних проводилася за допомогою
комп’ютерного пакету статистичних програм – SPSS Statistics версія 17.0,
Microsoft Office Excel 2003, 2010.
У емпіричному дослідженні були використані методики: «Рівень розвитку
рефлексивності» (А.В.Карпов), «Самоставлення» (В.В.Столін, С.Р.Пантєлєєв),
«Шкала самоефективності» (Р.Шварцер, М.Єрусалем), «Діагностика рівня
соціальної

фрустрованості»

(Л.І.Вассерман,

у

модифікації

В.В.Бойко),

«Адаптивність» (А.Г.Маклакова), «Самоактуалізаційний тест» (Ю.Є.Альошина,
Л.Я.Гозман

та

ін.),

«Індивідуально-типологічний

опитувальник

(ІТО)»

(Л.Н.Собчик), «Діагностики мотиваторів соціально-психологічної активності»
(Д.Макклелланд). Окрім того, експертна керівників щодо оцінки рівня обізнаності
у професійній сфері їх підлеглих (О.М.Кокун), а також

анкета для фахівців

(О.М.Кокун) в авторській модифікації.
Дослідження рівня прояву кризи професійного становлення правоохоронців
засвідчило наступні особливості: 1) 47,22 % респондентів віку 23-28 років мають
середній та 36,11 % високий рівні прояву кризи професійного становлення. У них
відмічені високі показники тривожності, внутрішньої конфліктності, соціальної
фрустрованості, сензитивності та низький рівень рефлексивності, самоцінності,
поведінкової

саморегуляції,

недостатньо

розвинутий

адаптаційний

та

комунікативний потенціал тощо. У 61,20% правоохоронців віку 35-43 років
низький рівень кризи професійного становлення. 2) Для правоохоронців віку
ранньої дорослості найбільш характерні прояви кризи професійного становлення
за емоційним (65,27 %), когнітивним (56,94 %) та ціннісно-мотиваційним
(40,27%) компонентами кризи. Натомість, для їх колег віку середньої дорослості
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криза професійного становлення не є актуальною, проте найбільш значима ознака
проявляється за когнітивним (34,32 %) компонентом. 3) У правоохоронців віку
ранньої дорослості спостерігаються: за когнітивним компонентом – недостатній
рівень обізнаності у професійній сфері та розвитку рефлексивності, ідеалістичні
уявлення про природу людини, розвинені пізнавальні потреби;

за емоційним

компонентом – високий рівень соціальної фрустрованості, невдоволеність
матеріально-економічним становищем та соціальним статусом, низький рівень
самовпевненості, самоцінності,самоповаги, високий рівень самозвинувачення та
внутрішньої конфліктності, низька самооцінка власної професійної діяльності; за
поведінковим

компонентом

–

недостатній

рівень

самоефективності

та

адаптаційного потенціалу, труднощі з орієнтуванням у часі, низька здатність до
самопідтримки, а також завищений рівень контактності та гнучкості поведінки; за
індивідуально-типологічним компонентом – підвищений рівень агресивності,
тривожності, лабільності, екстраверсії, сенситивності, середній рівень закритості
та низький рівень креативності; за ціннісно-мотиваційним компонентом –
наявність завищених потреб досягти успіху та єдності з групою, а також низький
рівень розвитку ціннісних орієнтацій.
Отже, результати емпіричного дослідження засвідчили необхідність
надання психологічної допомоги з подолання кризи професійного становлення
правоохоронцям віку ранньої дорослості з високим та середнім рівнем прояву
кризи професійного становлення, а також необхідність розробки та впровадження
диференціальної корекційно-розвивальної моделі та програми з подолання кризи
професійного становлення. Своєчасна корекція сприятиме успішному подоланню
кризи професійного становлення правоохоронця.
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РОЗДІЛ ІІІ
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
У третьому розділі представлено наукове обґрунтування та методичні
основи корекційно-розвивальної програми конструктивного подолання кризи
професійного становлення правоохоронців віку ранньої дорослості. Здійснено
експериментальну апробацію ефективності зазначеної програми. Розроблено
рекомендації практичним психологам та керівникам структурних підрозділів
правоохоронних органів щодо особливостей подолання кризи професійного
становлення у молодих правоохоронців.
3.1.

Наукове

обґрунтування

та

методичні

основи

корекційно-

розвивальної програми конструктивного подолання кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
Результати

констатувального

експерименту

засвідчили

необхідність

розробки корекційно-розвивальної програми, спрямованої на подолання кризи
професійного становлення правоохоронців шляхом актуалізації психологічних
ресурсів особистості правоохоронців. Для її забезпечення нами було створено
корекційно-розвивальну модель цієї роботи, що відображає етапи, специфіку та
завдання (Рис. 3.1).
Корекційно-розвивальна робота була побудована на основі

акмео-

гуманістичного підходу та діяльнісно-особистісного підходів й спиралася на
наступні наукові принципи:
Принцип комплексності, що полягає в цілісному підході до вивчення
людини. В акмеології даний підхід орієнтований на інтеграцію знань про людину
та на пошук принципів взаємодії окремих складових (Б.Ананьєв). Принцип
системності – уявлення про людину як цілісну особистість, особистісні риси та
характеристики якої пов'язані між собою певним чином (А.Бодальов, А.Леонтьєв).
Принцип розвитку передбачає уявлення про розвиток, як про процес, що носить
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суб'єктивний та індивідуальний характер. Розвиток розуміється як процес
самовдосконалення

та

реалізації

ще

нерозкритого

потенціалу.

Принцип

потенційного та актуального полягає у орієнтуванні на резервні можливості
особистості, які можна реалізувати за підтримки акмеологічними методами.
Принцип

детермінізму розвитку.

В трактуванні

акмеологічного підходу

детермінізм є поступальним розвитком, особистість в цьому випадку є
системоутворюючим фактором. Значна роль відводиться саморегуляції та
саморозвитку, а нормальним станом психіки вважається спокій та рівновага.
Опрацювавши

наукові

підходи

вчених

щодо

корекції

кризи

у

правоохоронців, ми дійшли висновку, що в основі всіх типів психокорекції лежить
актуалізація психологічних ресурсів особистості, за рахунок яких відбувається
подолання кризи професійного становлення. Тобто, джерелом внутрішньої енергії
людини, яка дозволяє впоратися з незвичайними, нестандартними ситуаціями та
досягти значних життєвих успіхів у повсякденному житті є психологічні ресурси,
наявність та активізація яких сприяють подоланню проявів кризи та успішному
професійному становленню особистості.
Згідно

поглядів науковців, рівень розвитку психологічних

ресурсів

особистості визначається тими умовами, які оточують та спрямовують їх розвиток.
Механізмом, який дозволяє перетворити сукупність внутрішніх і зовнішніх впливів
у розвиваючі зміни, у новоутворення особистості як продукти розвитку, є
діяльність [27]. Від того, наскільки особистість активно задіює власні ресурси,
розумно їх використовує, від оптимального вибору засобів і способів діяльності,
залежить її здатність до самореалізації та соціалізації. На думку вчених, базові
характеристики

особистості

утворюють

феномени

самореалізації

та

самоактуалізації, які пов’язані з процесом самовизначення людини. Власне,
самовизначення виступає потужним стимулом для розвитку особистості, для
розширення можливостей її самореалізації. Самовизначенню завжди передує
накопичення людиною знань про себе як суб'єкта власного життя та психічної
активності, набуття здатності повноцінно їх використовувати і заповнювати.
Науковцями доведено, що для успішного самовизначення особистість повинна
оволодіти в повній мірі процесами пізнання, у тому числі, самопізнання [73].
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У сучасній психології проблема психологічних ресурсів особистості бере
свій початок у контексті розгляду адаптаційних можливостей людини, які є
необхідними у важких та стресових ситуаціях. На думку вчених, адаптація, як
процес пристосування до певних життєвих обставин, може відбуватися успішно
за умови залучення людиною певних життєвих ресурсів [107]. Пізніше
дослідження психологічних ресурсів особистості в психології здійснювалось
через механізми психологічного захисту, тобто, психологічний інструментарій,
що має свої переваги і недоліки, збереження і поповнення внутрішніх ресурсів
особистості

[208].

Досліджуючи

ресурсну

проблематику,

Л.С.Виготський

розглядав людський організм, людську особистість та людський інтелект як єдине
ціле. Багато уваги науковець присвятив вивченню творчості, вбачаючи в ній
прояви психологічних ресурсів особистості[46].
Дослідженню психологічного ресурсу сприяло вивчення онтогенезу
розвитку особистості, тобто, форми індивідуального та соціального розвитку
людини в процесі соціального дорослішання, яка має свій характер, свої рівні
розвитку, інтегруючого всі ресурсні можливості і досягнення. Вчені зазначають,
що на кожному із етапів особистісного розвитку мають місце свої особливості,
свої рівні розвитку, свої умови та фактори, які визначають специфіку його
формування та функціонування [86]. На теперішній час з проблематики розвитку
психологічних ресурсів особистості проведені наступні наукові дослідження: з
психології управління людськими ресурсами (Ю.М.Забродін, Т.С.Кабаченко); з
психологічних

ресурсів

адаптації

людини

до

екстремальних

умов

(Л.А.Александрова та ін.); з автентичності як психологічного ресурсу
самоорганізації особистості (М.В.Рагулін та ін.) тощо [73].
У

психології

поняття

«ресурс»

визначається

як

запас

життєвих

можливостей, який використовується в якості засобу розвитку особистості,
самовизначення, реалізації власної діяльності, вибору життєвих стратегій тощо
(Л.І.Анциферова,

В.М.Дружинін,

В.П.Зінченко,

І.Б.Котова,

Є.О.Клімов,

Д.О.Леонтьєв, В.О.Співак та ін.). Поняття «ресурс» розглядається також як
джерело сили людини, як деяка сукупність цінностей, можливостей, що
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дозволяють

виконувати

повсякденну

діяльність,

справлятися

з

важкими

життєвими ситуаціями, вирішувати завдання «життєздатності» особистості [172].
Близьким до нього за значенням є поняття «особистісний потенціал», який є
інтегральною характеристикою рівня особистісної зрілості, головним показником
якої є самодетермінація [90].
Усі психологічні ресурси людини умовно поділяються на зовнішні
(соціальні) та внутрішні (особистісні). Зовнішні психічні ресурси людина
набуває завдяки соціальному способу свого існування. Соціальна підтримка та
сприяння, симпатія, взаємодопомога тощо виступають вагомим фактором
досягнення людиною необхідного життєвого благополуччя.
Внутрішні або особистісні ресурси – це властивий людині особистісний
потенціал,

який

актуалізується

за

допомогою

певного

психологічного

інструментарію [199] та пов'язаний з певними закладеними в людині задатками,
які дають можливість долати різні стрес-фактори і труднощі. У якості таких
внутрішніх факторів виступають пізнавальні можливості людини, інтелект,
емоційні ресурси, духовний потенціал тощо. Згідно з поглядами науковців,
внутрішні ресурси – це складне утворення, що об'єднує в собі значну частину
системи психічного забезпечення і самозабезпечення людини та обумовлює
ефективність її навчальної, професійної діяльності та особистісної сфери.
Домінуюче використання людиною певної

структури особистісних

ресурсів впливає на її успішність. Так, пізнавально-інтелектуальні ресурси
зумовлюють

наступні

характеристики

людини:

розумний,

розвинений,

досвідчений, начитаний, компетентний, уважний, розважливий, підготовлений,
ерудований, авторитетний, всебічний, талановитий тощо. Наявність ресурсів
емоційно-вольової
сміливою,

саморегуляції

сильною,

впевненою,

дозволяє

людині

працездатною,

бути

наполегливою,

терплячою,

спокійною,

цілеспрямованою, рішучою, витриманою, зібраною та ін. Використання
ціннісно-смислових
характеристиках:

ресурсів

суворий,

особистості

відповідальний,

відображається
відданий,

в

наступних

постійний,

гордий,
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оптимістичний. Ресурси

соціального

взаємодії

дозволяють

людині

бути

відкритою, прямолінійною, приємною, активною, доброзичливою тощо [73].
Отже,

у

нашому

дослідженні

психологічний

ресурс

особистості

правоохоронців – це наявність засобів та внутрішньої готовності необхідної для
подолання труднощів й реалізації поставлених цілей, які забезпечують
особистісне

зростання

та

професійне

становлення

молодих

працівників.

Залучення додаткових ресурсів потрібно людині в періоди, пов'язані зі зростанням
невизначеності та особливо для виходу з кризи.
Метою корекційно-розивальної роботи було подолання кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості. Для досягнення даної
мети потрібно було реалізувати наступні завдання:
1. Розвинути когнітивний компонент, підвищити рефлексивність та
самосвідомість.
2. Розвинути у молодих правоохоронців відчуття самоцінності, самоповаги
та самоприйняття.
3. Підвищити адаптаційний потенціал правоохоронців, шляхом актуалізації
внутрішніх ресурсів особистості.
4. Сприяти зниженню рівня агресивності, тривожності та сензитивності.
У результаті корекційно-розвивальної роботи ми очікували зниження рівня
соціальної фрустрованості, агресивності, тривожності та лабільності; підвищення
самоефективності, особистісного адаптаційного потенціалу; розвиток складових
когнітивного та емоційного компонентів.
У корекційно-розвивальній роботі взяли участь 47 респондентів віком 23-28
років зі стажем служби до 3 років. Із 47 респондентів було сформовано 2 групи:
експериментальна – 24 респонденти та контрольна – 23 респонденти. Респонденти
відбиралися, в першу чергу, за принципом добровільності та за рівнем прояву
кризи професійного становлення. Експериментальну групу було розділено на 2
підгрупи за критерієм рівня прояву кризи: 1 підгрупа – з середнім рівнем прояву
кризи (10 осіб), 2 підгрупа – з високим рівнем прояву кризи (14 осіб).
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Апробація

корекційно-розвивальної

програми

відбувалася

на

базі

Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ),
Головного управління Національної поліції України в м. Києві та Департаменту
контррозвідки Служби безпеки України у період з 2017 по 2018 роки.
Для виявлення особливостей психологічної корекції кризи професійного
становлення правоохоронців та забезпечення ефективності програми з подолання
кризи професійного становлення майбутня корекційно-розвивальна робота мала
бути диференційована і будуватись відповідно до рівня прояву кризи.
У своїх дослідженнях А.К.Маркова як критерій виокремлення етапів
становлення професіонала вибрала рівні професіоналізму особистості. Так, на
думку дослідниці, професіоналізм складається з наступних етапів: адаптація до
професії; самоактуалізація у професії; вільне володіння професією у формі
майстерності [96].
Відповідно до визначених нами у розділі 2.1. рівнів прояву кризи
професійного

становлення

правоохоронців

віку

ранньої

дорослості,

психокорекція кризи здійснювалася порівнево та поетапно:
Для подолання середнього рівня прояву кризи (1 підгрупа) психологічну
робота була спрямована на актуалізацію потреби до самопізнання, саморозвитку
та подолання проявів кризи (Етап 1), а також застосування корекційнорозвивальну роботу з подолання кризи професійного у відповідності до
компонентів кризи, які потрібно було корегувати (Етап 2).
Для подолання високого рівня прояву кризи (2 підгрупа) здійснювалася
мобілізація

особистісного

потенціалу

на

шляху

до

самовдосконалення

(самопізнання та саморозвитку) та нівелювання кризових станів (Етап 1),
груповий тренінг з подолання кризи професійного у відповідності до компонентів
кризи, які потрібно було корегувати, з акцентом на корекцію таких особистісних
властивостей,

як

тривожність,

індивідуальне консультування

агресивність,

сензитивність

(Етап

2)

та

(Етап 3). Окрім того, робота з даними

респондентами містила більше годин.
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Етап І – інформативний, спрямований на актуалізацію потреби до
самопізнання та саморозвитку, а також подолання проявів кризи. Учасникам
надавалася інформація щодо явища кризи, актуалізації внутрішніх ресурсів для
планомірної роботи “над собою”, формувалася свідома потреба в подоланні
кризи. Даний етап містив методи та техніки релаксації, техніки актуалізації
ресурсів, а також групові бесіди щодо кризи професійного становлення. Метою І
етапу була актуалізація психологічних ресурсів особистості правоохоронців.
Етап ІІ – практичний (тренінгова робота), спрямований на корекційнорозвивальну роботу з подолання кризи професійного становлення, відповідно до
компонентів кризи та був розділений на блоки:
1

блок

(розвиток/корекція

когнітивного

компонента)

передбачав

підвищення здатності до рефлексивності, самопізнання та усвідомлення кризи.
Забезпечувався методами автобіографічної творчої реконструкції минулого
досвіду, методами арттерапії. Метод автобіографічної творчої реконструкції
допоміг у переосмисленні власного життя, пошуку ресурсних зон тощо. Критерій
оптимального

розвитку

когнітивного

компонента

–

підвищення

рівня

рефлексивності, саморозуміння тощо.
2 блок (розвиток/корекція емоційної складової) передбачав зниження
інтенсивності негативних емоційних проявів, пов'язаних з кризою, формування
навичок самоконтролю за емоційним станом, підвищення показників позитивного
самоставлення.

Для

правоохоронців

з

високим

рівнем

прояву

кризи

реалізовувався методами: арттерапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії;
для респондентів з середнім рівнем прояву кризи: психологічна просвіта, тілесноорієнтовані техніки. Робота була спрямована на усвідомлення власних емоцій,
подолання стану фрустрації. Техніки арт-терапії виступали інструментом для
роботи з емоціями, оскільки дозволяють виразити переживання, які не має змоги
сформулювати вербально, досягти зниження напруги. Критерієм оптимального
розвитку емоційного компонента є зниження рівня соціальної фрустрованості та
внутрішньої конфліктності.
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3 блок (коригування поведінкового складника) передбачав корекцію проявів
кризи у поведінці, підвищення рівня комунікативного та адаптаційного
потенціалів, самоефективності, самопідтримки. Реалізовувався: для 1 підгрупи
(середній рівень прояву кризи) через методи коучінгу, когнітивно-поведінкову
терапію (КПТ); для 2 підгрупи (з високим рівнем прояву кризи): методи гештальттерапії, когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), тілесно-орінтовані техніки,
психосинтез (Р.Ассаджиолі), символ-драма. Для роботи з поведінковими
проявами у практичній психології найкраще зарекомендували себе техніки КПТ.
Транзактний аналіз дозволив проаналізувати рольові аспекти міжособистісної
взаємодії. Учасникам були запропоновані техніки із застосуванням таблиць, що
дозволяли глибше розуміти причини поведінки, свідомо вибирати ту чи іншу
стратегію взаємодії. Тілесно-орієнтовані техніки сприяли розвитку саморегуляції
та самоконтролю, взаємодії з власним тілом, дослідженню тілесних блоків, що
пов’язані з особливостями особистості. Психосинтез Р.Ассаджиолі, в першу чергу
орієнтований на присвоєння контролю над складовими власної особистості,
об’єднання особистісних структур. Найбільш ефективний психосинтез у роботі з
внутрішніми конфліктами, тому вдало підходить для роботи з кризовими станами.
Критерієм оптимального розвитку поведінкового компонента є наявність
адаптаційного та комунікативного потенціалу особистості, самоефективність та
самопідтримка.
4

блок

(розвиток/корекція

індивідуально-типологічного

компонента)

передбачав корекцію особистісних рис-якостей, що сприяли поглибленню кризи
та зниження показників тривожності, лабільності, агресивності, ригідності тощо.
Застосовувалися методи: (2 підгрупа) гештальт-терапії, тілесно-орінтовані
техніки, психосинтез (Р.Ассаджиолі), аналітично орієнтована терапія, символдрама; (1 підгрупа) КПТ та коучінг. Критерієм оптимального розвитку
індивідуально-типологічного компонента є відсутність агресивності, оптимальний
рівень тривожності та сензитивності.
5 блок (розвиток/корекція ціннісно-мотиваційного компонента) передбачав
розвиток системи цінностей, що формують професійну ідентичність, розвиток
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цінностей самореалізації, досягнення оптимального рівня потреб успіху та єдності
з групою. Реалізовувався для 1 підгрупи (середній рівень прояву кризи) через
психологічну просвіту, техніки коучінгу, логотерапію (В.Франкла), арт-методи;
для 2 підгрупи (високий рівень прояву кризи) через методи екзистенційної
психотерапії, психоаналіз К.Юнга. З учасниками тренінгів, що мають середній
рівень прояву кризи застосовувались техніки коучінгу, які дозволяють працювати
над постановкою цілей, сприяють формуванню нової системи цінностей, розвитку
особистоісті загалом. Арт-методи – вдалий інструмент візуалізації, що підвищує
ефективність інших методів. Логотерапія В.Франкла більш глибинний метод, що
базується на розвитку смислової сфери. Екзистенційна терапія дозволяє
працювати з такими проявами як розчарування, втома від життя, пошуки сенсу
життя, що ефективно в контексті кризи. Критерієм оптимального розвитку
ціннісно-мотиваційного компонента є цінності самоактуалізації, оптимальний
рівень потреби досягти успіху та єдності з групою.
Етап ІІІ – індивідуальне психологічне консультування для респондентів з
високим рівнем прояву кризи (близько 60 год.), метою якого була інтеграція
отриманого під час тренінгових занять досвіду, надання допомоги у вирішенні
особистих проблем респондентів. Даний етап передбачав роботу з респондентами,
що мають високий рівень прояву кризи професійного становлення.
Для проведення корекційно-розвивальної роботи була обрана форма
психологічного тренінгу, яка для правоохоронців з середнім рівнем прояву кризи
складала 25 двохгодинних тренінгів, кожен з яких проводився раз на два тижні
під час службової підготовки, для правоохоронців з високим рівнем прояву кризи
передбачалось 50 двохгодинних зустрічей, тобто, одне заняття на тиждень.
Тренінгова робота має принципи завдяки яким вона є ефективною. Поперше, тренінгова група складає 12-15 осіб, що є оптимальною кількістю. Такі
групи є спеціально створеними і їх склад не змінюється під час роботи. За
допомогою ведучого тренінгу група розвиває певні вміння чи навички, на
розвиток яких орієнтований тренінг. Оптимальна тривалість заняття становить від
2 до 6 годин. Найбільш ефективно проводити тренінгову програму у формі
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модулів, кожен з яких орієнтований на окрему тему. Так, як правоохоронці
обмежені у можливості приділити час роботі з психологом, ми працювали під час
службової підготовки.
Серед основних принципів побудови тренінгу були виділені: 1. Оптимальним є
розвиток або корекція одночасно не більше, ніж 2-3 характеристик особистості.
2. Тема тренінгу має відповідати змісту роботи під час його проведення. 3. Важливо
притримуватися принципу екологічності, тобто техніки, що пропонує ведучий,
повинні бути безпечними та не наносити психологічної шкоди учасникам.
4. Тренінгова група може бути ефективною лише за умови, що її учасники
відчувають себе безпечно. Для цього необхідно вводити групові правила, що
затверджуються всіма членами групи та забезпечують можливість кожному
учаснику відкритися.
Головні правила, яких потрібно дотримуватися в тренінговій роботі:
1. Принцип конфіденційності: ведучий та учасники групи зобов'язуються не
обговорювати те, що відбувається під час тренінгу за межами групи.
2. Принцип «тут та зараз» передбачає зосередження на актуальних
процесах, що зароджуються та протікають безпосередньо під час тренінгу.
3. Принцип «Я» полягає у висловленні, в першу чергу, власних почуттів та
переживань, формулювання думок у формі Я-висловлювань, відмова від оцінок
дій та слів інших учасників, а висловлення лише власних переживань, які вони
викликають.
4.

Принцип

відвертості:

учасники

намагаються

бути

максимально

відвертими під час тренінгової роботи.
5. Принцип активності: обов'язковою умовою успішної роботи є активність
учасників у роботі групи, тому вони домовляються бути максимально
включеними в роботу. Якщо певні дії інших учасників або ведучого
сприймаються учасником як небезпечні, то він завжди може скористуватися
правилом «Стоп» і зупинити будь-які дії в свою адресу.
За додержанням правил має слідкувати ведучий і саме він є гарантом
безпеки для учасників групи. Роль ведучого в житті тренінгової групи є
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надзвичайно важливою, саме тому провідну роль грає його компетентність в
проведенні тренінгів загалом та в конкретній темі, на яку проводиться тренінг. На
основі моделі, представленої на рис. 3.1, було розроблено корекційногорозвивальну програму.
Зупинимося детальніше на складових корекційно-розвивальної роботи.
Теоретичні та практичні напрацювання наступних психологів, психотерапевтів
лягли

в

основу

розробки

програм

представлених

тренінгових

занять:

А.Ассаджиолі, Е.Берна, Дж.Бьюдженталя, М.Джеймса, Дж.Енрайта, Дж.Зінкера,
Р.Коха, І.Р.Кочюнаса, Е.Крамера, К.Левіна, А.Ленгле, С.Маді, А.Маслоу, Р.Мея,
Ф.Перлза, Е.Польстера, К.Роджерса, Г.Салівана, К.Фопеля, В.Франкла, К.Юнга,
І.Ялома та ін.
Одне заняття корекційно-розвивальної програми тривало 2 години. На
участь у тренінговій роботі погодилось 24 правоохоронці. Особливості
корекційно-розвивальної роботи з подолання кризи професійного становлення
наразі не надто описані в психологічній літературі, особливо, для правоохоронців.
Тренінгова програма 1 підгрупи складалась з 25 двохгодинних тренінгів, кожен з
яких проводився раз на два тижні під час службової підготовки. Зазначимо, що
згідно Наказу МВС України від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення
про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України»,
до тактичної підготовки входить також психологічна підготовка. Значна увага
приділялась

актуалізації

психологічних

ресурсів

особистості,

розвитку

рефлексивності та навичкам саморегуляції.
Тренінгова програма 2 підгрупи (з високим рівнем прояву кризи
професійного становлення) передбачала 50 двохгодинних зустрічей, тобто, одне
заняття на тиждень під час службової підготовки. Робота була спрямована на
актуалізацію

внутрішніх

ресурсів

особистості,

рефреймінгу

та

корекції

особистісних особливостей. Окрім того, для респондентів з високим рівнем
прояву кризи ми застосовували не лише групову, але й індивідуальне
консультування.
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Так, як тренінгових груп було дві, загальна кількість тренінгових занять
склала 75 зустрічей. Тренінгову програму було поділено на 5 модулів, залежно від
тематики роботи. Консультування зайняло, загалом, близько 60 годин і до нього
були залучені всі 14 респондентів другої підгрупи від 3 до 5 консультацій кожен
(табл. 3.1).
Таблиця 3.1.
Програма корекційно-розвивальної роботи з подолання кризи
професійного становлення правоохоронців у ранній дорослості
Назва модулю

Тематика занять

Актуалізація
психологічних
особистості

Тема 1: «Релаксація та пошук зовнішньої
ресурсів опори»
Тема 2: «Актуалізація та усвідомлення
внутрішніх ресурсів»
Розвиток
Тема 3: «Розвиток впевненості, спонтанності та
комунікативного
креативності у спілкуванні»
потенціалу
Тема 4: «Розвиток навичок комунікації та
подолання внутрішніх бар'єрів»
Розвиток самосвідомості Тема 5: «Розвиток емоційного інтелекту та
та рефлексії
підсумування знань про себе»
Тема 6: «Підвищення рівня рефлексивності»

1 під- 2 підгрупа група
К-сть год
6
8
8

14

4

4

4

4

6

6

6

6

Розвиток самоприйняття Тема 7: «Робота над самоприйняттям»
та самоцінності
Тема 8: «Пошук самоцінності»

6

6

6

6

Корекція індивідуальнотипологічних
властивосей:
тривожність,
агресивність,
сензитивність
Індивідуальна робота

Тема 9: «Корекція тривожності»

2

14

Тема 10: «Корекція агресивності»

0

14

Тема 11: «Корекція сензитивності»
Тема 12: «Інтеграція отриманого досвіду»

0
2

14
4

Індивідуальне консультування

0

60

50
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Усього:

Перший модуль тренінгової програми був спрямований на актуалізацію
внутрішніх ресурсів особистості. Під час переживання кризи необхідні додаткові
ресурси для адаптації до ситуації. Постійний вплив фруструючих факторів
призводить до виснаження та поглиблення кризи. За допомогою тренінгу ми
сподівалися не лише актуалізувати вже відомі правоохоронцям особистісні
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ресурси, але і допомогти їм знайти й розкрити нові, ще невідомі їм. Ресурси
бувають внутрішніми та зовнішніми і важливо усвідомлювати їх межі. Завданням
модуля є усвідомлений підхід до власних ресурсів, якими, частіше за все, ми
користуємось не усвідомлено, через що втрачаємо багато можливостей.
Перший модуль включає дві теми. Перша тема «Релаксація та пошук
зовнішньої опори» орієнтована на релаксацію та підсумування зовнішніх
ресурсів. Правоохоронці є респондентами, що не схильні до рефлексії. Тренінгова
робота не є для них звичною, а саморозкриттю та ефективній роботі на перших
етапах будуть заважати захисні механізми. Для того, щоб уникнути цього явища
та максимально його послабити, необхідно створити безпечну атмосферу під час
тренінгу. На нашу думку, доцільним було розпочати тренінгову програму з
найбільш простих вправ, що не викликають труднощів та не змушують до
актуалізації складних переживань. Такий початок зможе позитивно налаштувати
учасників, продемонструє основні принципи взаємодії та підготує підґрунтя для
більш глибокої роботи.
Друга тема першого модуля «Актуалізація та усвідомлення внутрішніх
ресурсів» спонукає респондентів звернути увагу на власні внутрішні ресурси.
Кінцева мета першого модулю: у правоохоронців має з'явитися цілісне бачення
потенціалу власних ресурсів, вміння активізувати внутрішні та спиратися на
зовнішні ресурси, розвинутися навички саморелаксації та самопідтримки. Відомо,
що розвиток здатності розслаблятися, управляти внутрішніми ресурсами дає
досвід самопідтримки. Тож, перший модуль орієнтований також на розвиток
навичок самопідтримки, внаслідок чого розвиватиметься самоповага. Для другої
підгрупи ця тема є однією з основних. Ми приділили їй значну кількість уваги та
часу, застосовували більш глибокі техніки роботи, додатково пропрацьовували
внутрішній супротив індивідуально.
Другий модуль мав за мету розвинути комунікативний потенціал
правоохоронців. Модулі розташовані за принципом ускладнення та поглиблення
рефлексивності. Для кожного наступного модулю необхідний вищий рівень
рефлексії та готовність занурюватися в себе. Розвиток комунікативного
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потенціалу відбувався також у два етапи. Під час першої частини «Розвиток
впевненості, спонтанності та креативності у спілкуванні» акцент був зроблений на
розвиток впевненості в собі під час спілкування, спонтанності та креативності в
комунікації. Друга частина другого модулю «Розвиток навичок комунікації та
подолання внутрішніх бар'єрів» є більш практичним та спрямований на освоєння
конкретних технік. Під час опрацювання тем другого модулю обговорювалися
особисті теми, що спричиняють блоки під час спілкування, внутрішні страхи. У
подальшому була змога пропрацювати їх на особистих консультаціях. Для другої
групи цей модуль по порядку був останнім, спочатку ми зосередились на більш
критичних моментах, а даний модуль поставили в кінець для загального
саморозвитку.
Третій модуль передбачав розвиток рефлексії та самосвідомості та був
таким собі «екватором» тренінгової програми. До цього часу учасники вже звикли
до тренінгової форми роботи, змогли дещо зануритися у власний внутрішній світ,
більше дізнались про себе, а деякі з них – нові факти про власну особистість.
Модуль було поділено на дві теми. Перша тема «Розвиток емоційного інтелекту
та підсумування знань про себе» орієнтована на підсумування та усвідомлення
знань про себе, сюди включені техніки розвитку емоційного інтелекту, оскільки
правоохоронцям часто не вистачає знань про емоції та переживання, загалом для
кращого розуміння та вербалізації власних переживань. Друга частина модулю
«Підвищення рівня рефлексивності» побудована на основі технік підвищення
рівня рефлексії. Важливо не забувати про підвищення мотивації правоохоронців
до розвитку рефлексії та боротьби з установками стосовно прояву емоцій у
чоловіків, адже часто перепоною на шляху до заглиблення у власні почуття є
переконання, що чоловіки не повинні «давати волю почуттям».
Четвертий модуль передбачав розвиток самоприйняття та самоцінності, на
момент його проведення правоохоронці вже розширили знання про себе і
наступним кроком було зосередити увагу на інтеграцію та прийняття цих знань та
себе загалом. Перша частина модулю «Робота над самоприйняттям» орієнтована
на розвиток самоприйняття, а друга «Пошук самоцінності» – на підвищення
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власної самоцінності. Для успішного розвитку цих характеристик потрібно було
зосередити увагу учасників на їх особистості та викликати інтерес до неї.
П'ятий модуль мав корекційну спрямованість та був розділений на три
частини: «Корекція тривожності», «Корекція агресивності» та «Корекція
сензитивності». Часто причиною агресії є підвищена тривожність, тому ми
розпочали саме з цього показника. Тривожність буває особистісною та
ситуативною. Враховуючи процес професійної адаптації, можна припустити, що
наразі рівень тривожності підвищений навіть у тих, у кого він зазвичай
невисокий. Тому доцільним було знизити рівень тривожність й навчити
респондентів технікам самозаспокоєння. Корекція агресивності у правоохоронців
має свою специфіку, оскільки професія вимагає прояву цих якостей в окремих
ситуаціях. Проте, існують певні уявлення щодо небажаності такого явища, як
агресія. Тому, варто працювати над зниженням рівня агресії, як особистісної
характеристики. Зниження особистісної сензитивності частково відбудеться
завдяки корекції попередніх характеристик. Окрім того, необхідно розвивати
стійкість до зовнішніх впливів, щоб знизити рівень сприйнятливості до них.
Для другої підгрупи з високим рівнем прояву кризи цей модуль був
опорним та більш широко розкритим. Окрім того, психологічна робота була
спрямована на валідизацію почуттів, установки щодо образу правоохоронця. Для
цих

учасників

було

застосовано

методи

психодрами

та

символ-драму,

інструменти гештальт-терапії, транзактного аналізу. Також робота проходила
індивідуально

з метою виявлення першопричин цих особистісних рис,

обговорювали дитинство та виховання. Особливої уваги потрібно було приділити
завершенню тренінгової роботи, оскільки досвід такої тісної взаємодії,
саморозкриття та взаємодовіри не є типовим для правоохоронців. Для цього
останні заняття п’ятого модулю слід було відвести на завершення, фінальний
шерінг, щоб залишити всі почуття, що виникали в цій групі.
Розвиток окремих показників здійснювався за допомогою вправ: «Безпечне
місце» (за Е.Еріксоном), «М'язова релаксація: прогресивна та диференціальна» (за
Е.Джейкобсоном), «Релаксація

за допомогою

образу»,

«Аналіз

досвіду»
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(авторська), «Пошук зовнішньої опори» (авторська), «Мій настрій» (авторська),
«Мої сильні та слабкі сторони» (авторська), «Хто я?», «Мій життєвий шлях»,
«П’ять субособистостей» (за К.Юнгом), «Чарівні опори» (І. Дронь) (Додаток Г).
Окрім групової роботи в учасників тренінгових груп з високим рівнем
прояву кризи була можливість відвідувати індивідуальні консультації. Метою
індивідуального психологічного консультування було засвоєння особистісного
досвіду, отриманого під час тренінгових занять, а також більш глибоке
пропрацювання окремих тем. Окрім того, респонденти звертались з особистими
проблемами, що стосувалися переживання кризи професійного становлення.
Загалом, респонденти відмічали користь від тренінгових та індивідуальних
занять. Консультація відбувалися у формі бесід тривалістю в 50-90 хвилин і
становили 60 консультацій.

3.2.

Експериментальна

апробація

ефективності

корекційно-

розвивальної програми з подолання кризи професійного становлення
правоохоронців у період ранньої дорослості
Апробація
професійного

корекційно-розвивальної

становлення

правоохоронців

програми
у

період

з

подолання
ранньої

кризи

дорослості

відбувалася поетапно. У формувальному експерименті взяли участь 47
респондентів віком 23-28 років зі стажем служби до 3 років, 24 з яких склали
експериментальну групу.
Результатом корекційно-розвивальної роботи ми вважали підвищення
показників адаптаційного потенціалу та зниження показників переживання кризи
професійного становлення, а саме: зниження рівня тривожності, агресивності,
сензитивності та рівня соціальної фрустрованості загалом. При цьому ми
сподівалися на підвищення рівня самоцінності, самоприйняття, самопідтримки,
розвитку комунікативного потенціалу, особистісного адаптаційного потенціалу та
самоефективності. Тож, ми очікували значні зміни за всіма компонентами кризи, в
особливості за когнітивним, емоційним та індивідуально-типологічним.
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Даний етап не передбачав повторного анкетування для фахівців та
експертної оцінки рівня обізнаності у професійній сфері, оскільки метою
корекційно-розвивальної програми не був розвиток професійних навичок та
професійної обізнаності.
Аналіз статистичних відмінностей між показниками кризи професійного
становлення дозволив оцінити ефективність корекційно-розвивальної роботи.
Розпочнемо з аналізу когнітивного компонента, який засвідчив проблемні
моменти під час констатувального експерименту. За критерієм КолмогороваСмірнова були виявлені показники нормального розподілу, далі був застосований
t-критерій Ст’юдента для залежних вибірок. Результати аналізу показників
когнітивного компонента кризи професійного становлення правоохоронців в
експериментальній групі (Додаток В-10) відображені в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Динаміка показників когнітивного компонента в досліджуваних
експериментальної групи
Показники когнітивного компонента кризи
професійного становлення
Рефлексивність

Показник значущості

Статистичний аналіз за
Т-критерієм Ст’юдента
До форм.
Після форм.
експерименту
експерименту
0,001

Середнє значення
Дзеркальне Я

4,16

Показник значущості
Середнє значення

5,75
0,008

4,87

6,29

З табл. 3.2. видно, що завдяки корекційно-розвивальній програмі відбулося
певне підвищення показників когнітивного компонента, які були низькі за
результатами

констатувального

експерименту.

Зокрема,

вдалося

досягти

значимого підвищення рівня рефлексивності. Середнє значення підвищилося на
півтора стени. Тобто, під час тренінгової роботи у респондентів дещо розвинулась
рефексивність. Це означає, що тепер вони менше уникають переживання та
аналізу свого професійного досвіду, готові адаптуватися до умов більш
конструктивним шляхом. Звісно, для цієї професії все одно може бути
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недоречним надто високий рівень розвитку рефлексивності, але оптимальний
його рівень сприятиме більш конструктивній адаптації та підвищенню якості
життя загалом. Значущі відмінності відбулися за показником дзеркального «Я».
Завдяки тренінговій роботі відбулися позитивні зміни і молоді працівники почали
вважати, що інші оцінюють їхню особистість більш високо, хоча раніше
притримувалися думки, що отримають негативну оцінку з боку оточуючих. Під
час тренігової роботи правоохоронці отримували зворотній зв'язок від інших
учасників, який був безоцінним та щирим, що надало їм позитивного досвіду у
взаємодії з іншими в атмосфері взаємного доброзичливого ставлення та могло
змінити їх сприйняття оцінки іншими.
Тож,

можна

виділити

наступні

особливості

корекції

когнітивного

компонента кризи професійного становлення. Правоохоронці з недостатнім
рівнем розвитку когнітивного компонента потребують роботи з розвитку
рефлексивності в обох підгрупах. В умовах психологічної корекціїї неможливо
забезпечити розвиток компетентності, але можливо розвивати рефлексивну
складову. Під час корекційно-розвивальної роботи мусить відбуватися розвиток
самосвідомості, формування адекватної Я-концепції. Розвиток цих компонентів
може бути забезпечений в груповій та індивідуальній роботі. Корисною може
виявитися робота з установками особистості щодо відношення до себе. Група, в
такому випадку, може бути своєрідним «дзеркалом», що відображає реальну
картину та сприяє усвідомленню хибності уявлень про себе. Також, у груповій
роботі можна краще навчитися розпізнавати власні емоції та емоції інших.
Формування звички до самоаналізу формує рефлексивність.
Аналіз статистичних відмінностей за показниками емоційного компонента
кризи професійного становлення правоохоронців у результаті формувального
експерименту. Емпіричне дослідження засвідчило надто низькі показники
самоприйняття, самоцінності, самоповаги, в той же час показники внутрішньої
конфліктності та самозвинувачення були підвищеними. Соціальна фрустрованість
у респондентів до формувального експерименту була дуже високою і ми
очікували зниження цього показника. Для виявлення статистичних відмінностей
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між кількісними показниками соціальної фрустрованості у досліджуваних було
застосовано Т-критерій Ст’юдента (табл. 3.3) (Додаток В-11).
Таблиця 3.3
Динаміка показників емоційного компонента кризи професійного
становлення в досліджуваних експериментальної групи
Показники емоційного компонента
кризи професійного становлення

Статистичний аналіз за
Т-критерієм Ст’юдента
До форм.
експерименту

Соціальна фрустрованість Показник значущості
Середній ранг
Невдоволеність

Показник значущості

соціальним оточенням

Середній ранг

Невдоволеність

Показник значущості

соціальним статусом

Середній ранг

Самовпевненість

Показник значущості
Середнє значення

Самоцінність
Самоприйняття

Самозвинувачення

2,00

2,50

1,53
0,003

4,20

6,25
0,000

4,08

6,37
0,015

5,00

6,16
0,000

4,33

6,45
0,002

48,45

Показник значущості
Середнє значення

1,57
0,001

Показник значущості
Середнє значення

1,67
0,002

Показник значущості
Середнє значення

Самоповага

2,43

Показник значущості
Середнє значення

Самоприв`язаність

0,001

Показник значущості
Середнє значення

Після форм.
експерименту

63,41
0,000

6,12

3,87

Результати табл. 3.3. засвідчили значущі відмінності у рівні соціальної
фрустрованості до та після експерименту. Зниження цього показника було
прогнозоване, адже ми планували вплив на цей показник за допомогою розвитку
та корекції інших показників. Найбільше знизився рівень фрустрованості у сфері
соціального оточення та соціального статусу. Тобто, досліджуваним вдалося
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поліпшили відносини з колегами або ж вони перестали сприймати їх як
конфліктні, а також зменшилась напруга, що виникала через власний соціальний
статус. Оскільки, період переживання кризи супроводжується негативними
емоційними

станами,

зниження

їх

інтенсивності

свідчить

про

початок

конструктивного виходу з неї.
Також, відбулись значущі відмінності за показником самовпевненості.
Корекційно-розвивальна робота сприяла підвищенню впевненості в собі. Не
зважаючи на те, що ми не мали за мету розвиток цієї характеристики, ми
знижували рівень тривожності, актуалізували ресурси та проводили розвиток
адаптаційного потенціалу, що надає відчуття набуття сил. Ці характеристики
певним чином могли вплинути на рівень самовпевненості.
За

результатами

самоприйняття,

статистичного

самоцінності

та

аналізу

самоповаги.

підвищилися

Водночас,

показники

знизився

рівень

самозвинувачення. Можна припустити, що розвиток самоприйняття допоміг
знизити завищений рівень самозвинувачення у правоохоронців.
Таким чином, особливість психокорекції емоційного компонента кризи
професійного становлення правоохоронці віку ранньої дорослості полягає у
знятті психологічного напруження, валідизації почуттів респондентів відносно
ситуації, в якій вони знаходяться та розвитку навичок самозаспокоєння.
Враховуючи кризову ситуацію, необхідно допомагати респондентам відновити
самоповагу, розвити навички самопідтримки. Для подолання наслідків кризи
важливо

розвивати

самоприйняття

та

самоцінність.

Респондентам

слід

пропонувати не лише ситуативне зниження емоційного напруження за допомогою
технік релаксації, але й навчати їх самостійно проводити подібні техніки, що, в
свою чергу, надасть респондентам практичні навички управління власним
емоційним станом та сприятиме розвитку самопізнання. Для другої підгрупи
знаття

гострої

емоційної

напруги

відбувалося

під

час

індивідуального

консультування.
Завдяки корекційно-розвивальній роботі покращилася динаміка показників
поведінкового компонента кризи. Для виявлення статистичних відмінностей між
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кількісними показниками до і після формувального експерименту ми використали
Т-критерій Ст’юдента (табл. 3.4) (Додаток В-13).
Таблиця 3.4
Динаміка показників поведінкового компонента кризи професійного
становлення експериментальної групи
Показники поведінкового компонента кризи
професійного становлення

Самоефективність
Поведінкова регуляція
Особистісний адаптаційний
потенціал
Гнучкість поведінки
Контактність
Самопідтримка

Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості

Статистичний аналіз за
Т-критерієм Ст’юдента
До форм.
Після форм.
експерименту експерименту
0,008
24,16
29,83
0,043
4,37
5,37
0,000
4,12
6,29
0,000
58,83
38,04
0,000
55,33
31,66
0,001

Середнє значення

42,20

61,08

Згідно табл. 3.5, значно змінився рівень самоефективності у порівнянні з
констатувальним експериментом, тепер молоді правоохоронці оцінюють свою
самоефективність як більш високу, що є показником ефективності корекційнорозвивальної роботи. Значущі зміни відбулися у рівні показника поведінкової
регуляції. Молоді правоохоронці краще освоїли контроль над своєю поведінкою.
У результаті корекційно-розвивальної роботи підвищився загальний адаптаційний
потенціал респондентів. Нагадаємо, що результати емпіричного дослідження
засвідчили

завищений

рівень

контактності

та

гнучкості

поведінки

у

правоохоронців віку ранньої дорослості, тому зниження рівня цих показників ми
вважаємо

позитивним

наслідком.

Отримані

дані

свідчать,

що

молоді

правоохоронці вже не потребують такої активної взаємодії для успішного
виконання своїх обов'язків. Згідно табл. 3.4, після формувального експерименту
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значно підвищився рівень самопідтримки, що свідчить про набуття досвіду та
розвиток здатності до самопідтримки молодих правоохоронців.
Таким чином, особливість корекційно-розвивальної роботи поведінкового
компонента полягає в підвищенні рівня адаптивності поведінки респондентів та
комунікативного потенціалу. Варто розвивати сміливість в комунікативній
взаємодії, ораторські навички, дати можливість більш широко поглянути на
процес взаємодії з іншою людиною загалом.
Для виявлення статистичних відмінностей між кількісними показниками до
і після формувального експерименту індивідуально-типологічного компонента,
ми використали Т-критерій Ст’юдента (табл. 3.5) (Додаток В-14).
Таблиця 3.5
Динаміка показників індивідуально-типологічного компонента кризи
професійного становлення експериментальної групи
Показники індивідуально-типологічного
компонента кризи професійного становлення
Спонтанність
Тривожність
Лабільність

Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості
Середній ранг
Показник значущості
Середній ранг

Статистичний аналіз за
Т-критерієм Ст’юдента
До форм.
Після форм.
експерименту
експерименту

0,000
6,62

3,29
0,000

5,25

3,04
0,000

5,12

3,08

Згідно табл. 3.5, внаслідок проведення корекційно-розвивальної роботи
знизився рівень спонтанності, тривожності та лабільності, які сприяли посиленню
проявів кризи.
Таким

чином,

особливістю

корекції

індивідуально-типологічного

компонента кризи професійного становлення є зниження рівня прояву таких рис
як тривожність, агресивність та сензитивність, завищена лабільність. Однак, варто
пам’ятати, що дані риси є необхідними для подолання кризи, а надмірне їх
зниження може зробити поведінку людини менш адаптивною. Наприклад,
агресивність спричиняє міжособистісні конфлікти, але в той же час є нормальною
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реакцією на фрустрацію. Тривожність спричиняє емоційний дискомфорт, але
змушує активніше діяти. Лабільність допомагає бути більш гнучким у поведінці, а
надмірне її зниження призводить до ригідності. Тож метою корекційної програми
є нормалізація цих ознак, їх оптимальний рівень. Необхідно навчити респондентів
обходитись з цими ознаками, перетворювати тривогу на збудження до дії, а свою
агресію приймати та спрямовувати в конструктивне русло як джерело енергії.
Завдяки корекційно-розвивальній роботі змінилася динаміка показників
ціннісно-мотиваційного компонента. Для виявлення статистичних відмінностей
між кількісними показниками до і після формувального експерименту було
використано Т-критерій Ст’юдента (табл. 3.6) (Додаток В-12).
Таблиця 3.6
Динаміка показників ціннісно-мотиваційного компонента кризи
професійного становлення експериментальної групи
Показники ціннісно-мотиваційного компонента
кризи професійного становлення

Потреба в єдності з групою

Показник значущості
Середній ранг

Статистичний аналіз за
Т-критерієм Ст’юдента
До форм.
Після форм.
експерименту
експерименту
0,000
16,79
11,20

Згідно табл. 3.6, внаслідок психокорекції кризи професійного становлення у
правоохоронців віку ранньої дорослості знизився рівень (завищеної раніше)
потреби у єдності з групою, що пов'язано з розвитком уміння опиратися на себе,
надавати

самопідтримку. Зараз ця потреба знизилася, тобто, і

менше

фруструється. Окрім того, потреба у єдності з групою була частково задоволена
періодом приналежності до тренінгової групи.
Тож,

ціннісно-мотиваційна

сфера

учасників

корекційно-розвивальної

роботи зазнала позитивних змін. Показники, що характеризували мотивацію
спілкування з оточуючими, знизилися, тож ми можемо говорити, що потреби, що
були основоположними, частково задоволені або ж знизилася їх цінність завдяки
підвищенню цінності власної особистості та можливості опиратися на себе.
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Отже, особливості психокорекції ціннісно-мотиваційного компонента кризи
професійного становлення правоохоронців полягають у наданні підтримки в
прагненні до самореалізаціїї та зниження рівня прояву негативних наслідків від
фрустрації цього прагнення. Криза переживається як нездатність втілити власну
потребу в даний момент. Якщо говоримо про кризу професійного становлення
особистості, то головною фрустрованою потребою є самореалізація особистості.
Тому, метою корекційно-розвивальної роботи є подолання проявів цієї
фрустрації, зниження сензитивності, формування більш реальних очікувань від
професії та оточуючих людей. При цьому варто підтримувати розвиток
пізнавальних потреб, сприяти формуванню свідомої ієрархії цінностей з
усвідомленням реальних зовнішніх обставин. Для цього необхідно включати в
роботу вправи на підсумування та усвідомлення цінностей, розмежування
емоційного та раціонального до них відношення.
Проаналізуємо, які зміни відбулися в контрольній групі через півроку
після первинної діагностики. Під час корекційно-розвивальної роботи з
експериментальною групою контрольна група не підлягала психокорекції та
адаптувалась до умов самостійно. За когнітивним компонентом значущих
відмінностей виявлено не було (Додаток В-5). Проте, можна помітити незначне
покращення рефлексивності. Отриманий результат може свідчити про те, що
професійна діяльність молодих працівників, можливо, вже не здається таким
стресом, але шляхи адаптації до неї не передбачають розвитку рефлексивності.
Контрольна група надає перевагу не звертатися до аналізу власного досвіду,
уникає самопізнання та обирає інші шляхи розвитку у професії та адаптації до неї.
Емоційний компонент кризи у контрольної групи зазнав змін (Додаток В-6).
Знизився загальний рівень соціальної фрустрації, що може свідчити про те, що
емоційно респонденти сприймають ситуацію адаптації вже не так гостро. Це не
означає, що шляхи їх адаптації є такими ж продуктивними, як в досліджуваних
експериментальної групи. На емоційному рівні ситуація перестає бути стресовою.
Слід відмітити підвищення показників самовпевненості та самоприв`язаності, що
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свідчить про те, що криза в середньому не зазнала поглиблення, а окремі
респонденти змогли вдало адаптувались самостійно.
Аналіз поведінкового компонента виявив значимі зміни в показнику
поведінкової регуляції та самоефективності (Додаток В-8). Покращилася
здатність регулювати власну поведінку. Тобто, можна констатувати, що
респонденти дещо опанували власну поведінку, що може бути показником
послаблення кризи. Окрім того, вони краще почали оцінювати власну
ефективність, що також є позитивним сигналом. Виявлено зміни за показником
самопідтримки (Додаток В-7), тобто, з часом респонденти набули здатності
підтримувати себе.
Результати аналізу індивідуально-типологічного компонента (Додаток В-9)
кризи

професійного

становлення

виявили

відмінності

за

показниками

тривожності та ригідності. Тривожність значно знизилася, отже ситуація адаптації
вже не є такою стресовою та не викликає стільки переживань. Зниження
ригідності може свідчити про відчуття більшої свободи у поведінці, зниження
страху допустити помилку.
Аналіз ціннісно-мотиваційного компонента не виявив значимих змін.
Загалом можна зробити висновок, що за період між дослідженнями
результати контрольної групи зазнали деякого покращення. Тобто, респонденти
контрольної групи змогли самостійно адаптуватися до кризи. Цей процес, на
нашу думку, є закономірним. Однак, лишається питання про якість цієї адаптації
та питання суб'єктивної складності цього процесу для кожного з респондентів
контрольної групи.
Динаміка

показників

структурних

компонентів

кризи

професійного

становлення у правоохоронців віку ранньої дорослості після формувального
експерименту представлена в табл. 3.7 та табл. 3.8.

Таблиця 3.7
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Динаміка показників структурних компонентів кризи професійного
становлення правоохоронців у період ранньої дорослості
КГ
Компоненти

Когнітивний

Емоційний

Поведінковий

Індивідуальнотипологічний
Ціннісномотиваційний

Показники
рефлексивність
дзеркальне Я
соціальна
фрустрованість
соціальне оточення
соціальний статус
самозвинувачення
самовпевненість
самоцінність
самоприйняття
самоприв`язаність
самоповага
самоефективність
поведінкова
регуляція
адаптаційний
потенціал
гнучкість поведінки
контактність
самопідтримка
тривожність
лабільність
спонтанність
потреба у єдності з
групою

ЕГ

до

після

значимість

до

4,04
5,04

4,13
5,00

0,856
0,937

4,16
4,87

Значимість
значи- різниці
після
між
мість
групами
5,75 0,001
0,009
6,29 0,008
0,043

2,43

1,65

0,001

2,42

1,67

0,001

0,749

2,04
1,9
2,51 2,26
6,21 6,47
3,39 4,43
3,91 3,95
4,65 4,86
4,65 5,52
49,17 50,30
23,86 29,34

0,052
0,095
0,630
0,943
0,941
0,654
0,128
0,258
0,009

2,00 1,57
2,50 1,53
6,12 3,87
4,20 6,25
4,08 6,37
5,00 6,16
4,33 6,45
48,45 63,41
24,16 29,83

0,002
0,001
0,000
0,003
0,000
0,015
0,000
0,002
0,008

0,010
0,047
0,001
0,014
0,002
0,022
0,053
0,014
0,024

5,00

6,82

0,000

4,37

5,37

0,043

0,001

4,65

4,82

0,089

4,12

6,29

0,000

65,00 58,95
62,21 53,91
46,95 54,13
5,60 2,95
5,95 4,95
6,08 5,73

0,226
0,089
0,009
0,000
0,078
0,065

58,83 38,04
55,33 31,66
46,20 61,08
5,25 3,29
5,12 3,04
6,62 3,08

0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000

0,008
0,987
0,078
0,001
0,001
0,001

13,78 11,47

0,061

16,79 11,20

0,000

0,717

0,001

Примітки: КГ – контрольна група, ЕГ – експериментальна група.

Згідно табл. 3.7, результати порівняння двох груп засвідчили, що
експериментальна група, загалом, має більш сприятливі показники когнітивного,
емоційного,

ціннісно-мотиваційного,

поведінкового

та

індивідуально-

типологічного компонентів. Експериментальна група за результатами стала більш
рефлексивною, покращилось самоставлення, підвищився адаптаційний потенціал
та врівноважились такі особистісні прояви як тривожність та лабільність.
Таблиця 3.8
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Загальний розподіл кількості респондентів віку ранньої дорослості
за рівнем прояву структурних компонентів кризи (у %)
До експерименту
Структурні
компоненти
Емоційний
Когнітивний
Ціннісномотиваційний
Поведінковий
Індивідуальнотипологічний

6,94
4,16
23,61

27,79
38,90
36,12

65,27
56,94
40,27

Після експерименту
Низький
Середній
Високий
рівень
рівень
рівень
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
35,70 23,07 50,02 53,86 14,28 23,07
35,70 15,38 50,02 38,48 14,28 46,14
35,70 30,76 35,74 30,79 28,56 38,45

13,88
26,38

47,24
41,68

38,88
31,94

28,56
28,56

Низький Середн.
рівень
рівень

Високий
рівень

23,07
23,07

42,88
50,02

38,48
46,17

28,56
21,42

38,45
30,76

Згідно табл. 3.8, внаслідок корекційно-розвивальної роботи відбулися
значущі зміни: знизився рівень прояву за емоційним компонентом, когнітивним,
ціннісно-мотиваційним компонентом, поведінковим, індивідуально-типологічним
складниками кризи професійного становлення.
Підсумовуючи результати корекційно-розвивальної роботи, розглянемо як
змінилось відсоткове співвідношення рівнів прояву кризи в учасників групи.
Результати представлені у таблиці (табл. 3.9)
Таблиця 3.9
Загальний розподіл кількості респондентів віку ранньої дорослості
за рівнем прояву кризи професійного становлення (у %)
Рівень прояву
кризи

Експериментальна група
до
після
різниця
експерим. експерим.
Високий рівень
36,11
4,17
-31,94
Середній рівень
47,22
33,33
-13,89
Низький рівень
16,67
62,50
45,83

Згідно

табл.

3.9,

у

результаті

Контрольна група
до
після
різниця
експерим. експерим.
36,11
26,09
-10,02
47,22
56,52
9,30
16,67
17,39
0,72

корекційно-розвивальної

роботи

в

експериментальній групі зменшилась кількість респондентів з високим рівнем
прояву кризи – 4,17 % правоохоронців при попередньому – 36,11 %. Натомість,

173
збільшилась кількість респондентів з низьким рівнем прояву кризи – 62,5 %, у
порівнянні з попередніми 16,67 %, зазначені дані вказують на те, що криза
професійного

становлення

експериментальної

групи

стала

менш

правоохоронців.

актуальним

явищем

для

Отримані результати засвідчили

ефективність корекційно-розвивальної роботи з подолання кризи професійного
становлення правоохоронців віку ранньої дорослості.
Таким чином, розділення експериментальної групи на підгрупи за рівнем
прояву кризи дало можливість визначити наступні особливості психологічної
корекції кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої
дорослості: 1) застосовування комплексного підходу до корекції кризи та погляд
на респондента як на цілісну багаторівневу систему, що саморегулюється;
2) поетапну та порівневу психологічну роботу з учасниками дослідження. Для
правоохоронців з середнім рівнем прояву кризи психологічна робота має
спрямовуватися на актуалізацію потреби до саморозвитку, самопізнання,
подолання кризи (Етап 1) та на групову тренінгову роботу (Етап 2). Для
подолання високого рівня прояву кризи – мобілізація особистісного потенціалу на
шляху до самовдосконалення (самопізнання та саморозвитку) та нівелювання
кризових станів (Етап 1), груповий тренінг з подолання кризи професійного у
відповідності до компонентів кризи, які потрібно корегувати, з акцентом на
корекцію таких особистісних властивостей, як тривожність, агресивність,
сензитивність (Етап 2) та індивідуальне консультування (Етап 3). 3) за
когнітивним компонентом – правоохоронці з різним проявом кризи потребують
роботи з розвитку рефлективності, самопізнання тощо; 4) за емоційним
компонентом – робота з правоохоронцями з високим рівнем прояву кризи
спрямована на зняття психологічного напруження та розвиток навичок
самозаспокоєння, самопідтримки, самоприйняття та самоцінності. Для учасників з
середнім рівнем кризи варто проводити вправи для розслаблення, розвивати
самосвідомість, навчати навичкам самоконтролю тощо; 5) за поведінковим
компонентом – для групи з високим рівнем прояву кризи потрібно підвищувати
рівень адаптивності поведінки, розвивати комунікативний потенціал. Для
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правоохоронців з середнім рівнем прояву кризи – усвідомлене використання
адаптивних ресурсів та розвивати комунікативну компетентність; 6) за
індивідуально-типологічним компонентом група з високим рівнем прояву кризи
потребує

зниження

рівня

прояву

тривожності,

агресивності,

завищеної

лабільності та сензитивності. Для групи з середнім рівнем прояву кризи – сприяти
більш глибокому самопізнанню та самодослідженню цих рис, розвитку здатності
справлятися з власною агресією, тривогою та адаптуватися до ситуації з
урахуванням власних особливостей; 7) за ціннісно-мотиваційним компонентом –
обидві підгрупи потребують підтримки у прагненні до самореалізації та зниження
рівня прояву негативних наслідків від фрустрації цього прагнення. Для
правоохоронців з високим рівнем прояву кризи корекція має бути спрямована на
розвиток більш реальних очікувань від професії та оточення, розвивати
самоповагу. Для групи з середнім рівнем прояву кризи важливо забезпечити
умови для формування свідомої ієрархії цінностей з усвідомленням реальних
зовнішніх обставин, задіювати в роботі вправи на підсумування та усвідомлення
цінностей тощо; 8) правоохоронці з вираженою кризою потребують довшої
тривалості роботи, регулярного та частого графіку тренінгів.
Людина здатна певним чином сама адаптуватись до умов професійної
діяльності, навіть до особливих. Проте стоїть питання, з якими наслідками для
особистості та її професійної діяльності це відбулося? Адже, часто цими
наслідками є особистісна та професійна деформація, що знижує якість
професійної діяльності та життя загалом. Тож, корекційно-розвивальна робота
мусить

надати

психологічний

супровід

процесу

адаптації,

забезпечення

сприятливих умов для цієї адаптації, розвиток навичок та особистості загалом для
успішного подолання кризи.
Отже, результати формувального експерименту засвідчили, що корекційнорозвивальна програма успішно пройшла апробацію і виявилась ефективною для
корекції кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої
дорослості.

175
3.3. Рекомендації практичним психологам та керівникам структурних
підрозділів правоохоронних органів щодо подолання кризи професійного
становлення правоохоронців
Період ранньої дорослості зазвичай є періодом початку професійної кар'єри.
Значна кількість людей продовжують пошук своєї ідентичності. Входження в
професію супроводжується періодом адаптації, який може тривати від кількох
місяців до кількох років. У період адаптації підвищуються тривожність,
хвилюваннями через потребу швидко освоїти велику кількість інформації. У той
же час адаптація правоохоронців до професійної діяльності має свою специфіку і
включає: підпорядкування наказам; тяжкі життєві обставини інших людей
(потерпілих), агресивність поведінки, жорстокість з боку інших; сувора
регламентованість праці. Вищезазначені фактори ускладнюють процес адаптації
та сприяють прояву кризи професійного становлення особистості.
Згідно результатів дослідження, з кризою професійного становлення
зіштовхнулися більшість респондентів, саме тому вбачаємо за доцільне надання
рекомендацій не лише практичним психологам правоохоронних органах, але й
керівникам структурних підрозділів, де працюють молоді фахівці.
Рекомендації практичним психологам правоохоронних органів
Констатувальний

експеримент

засвідчив

необхідність

допомоги

правоохоронцям у подоланні кризи професійного становлення. У корекційнорозвивальній роботі взяли участь не всі респонденти, що склали вибірку, тому
вони продовжують потребувати допомоги. На основі дослідження, результатів
констатувального та формувального експериментів можна сформулювати
рекомендації психологам щодо роботи з молодими правоохоронцями.
Психологічна служба у правоохоронних органах має на меті психологічний
супровід професійної діяльності, що полягає у психодіагностиці, психологічному
консультуванні та психологічній корекції. Задачами психологічного супроводу є
також забезпечення оптимальних умов для професійної діяльності, що включає в
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себе постійну діагностику для швидкого виявлення та корекції відхилень та
власне

корекційно-розвивальну

роботу.

Психологічний

супровід

має

забезпечувати ефективну діяльність правоохоронців, в тому числі, продуктивну
адаптацію до умов діяльності.
Адаптація правоохоронців до професійної діяльності ділиться на низку
етапів: 1) На підготовчому етапі основні зусилля варто зосередити на створенні
позитивних умов для професійної та соціально-психологічної адаптації молодого
фахівця до умов служби і налагодження стосунків у службовому колективі. 2) На
початковому етапі служби відбувається адаптація до умов служби, формування
певних професійних навичок і вміння виконувати посадові обов'язки. Тому,
важливим є створення сприятливої морально-психологічної атмосфери для
розвитку позитивної мотивації і бажання як найшвидше зайняти своє місце в
діяльності структурного підрозділу. 3) На етапі становлення і входження у посаду
працівник повинний перейти до самостійної діяльності, з'являються елементи
творчості. Психологічну роботу варто спрямовувати на вивчення та аналіз процесів
становлення молодих співробітників, надавати їм допомогу у виконанні посадових
обов'язків та сприяти розвитку морально-ділових якостей, необхідних для подальшої
служби на посадах із більшим обсягом роботи. Одним із найважливіших завдань на
цьому етапі є підвищення психолого-педагогічної компетентності та формування
практичних навичок щодо виконання посадових обов’язків. На цьому етапі варто
приділити увагу вивченню індивідуально-психологічних особливостей і рівня
підготовки молодих працівників до виконання службових обов'язків, з'ясувати
труднощі, проблеми, з якими зіштовхуються молоді працівники, надавати допомогу
у плануванні й організації їх роботи. Важливим моментом є забезпечення
оптимального навантаження та змісту й рівня складності службових завдань у перші
роки служби з подальшим його ускладненням.
Для полегшення адаптації молодих правоохоронців та подолання кризи
професійного становлення практичний психолог має проводити активну
корекційно-розвивальну роботу. По-перше, практичний психолог повинен чітко
розуміти механізми формування та протікання кризи професійного становлення.
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Для цього варто враховувати її багатокомпонентну структуру. Зазвичай,
психологічні кризи виявляються у ціннісно-мотиваційному та поведінковому
компонентах. Однак, наше дослідження довело значну роль когнітивного
компоненту, а саме його рефлексивної складової. Отже, саме на розвиток цієї
складової слід звернути увагу. Важливу частину роботи практичного психолога
займає психодіагностика, яка покликана виявити загальну тенденцію у групі
службовців та індивідуальні особливості перебігу кризи кожним з респондентів.
Діагностика повинна цілісно та всебічно аналізувати явище кризи, допомогти
відстежити зміни у перебігу кризи професійного становлення, а також
обґрунтувати або спростувати ефективність корекційної роботи.
Метою консультаційної роботи є допомога окремим правоохоронцям
справлятися з проявами кризи і більш ефективно адаптуватися до останніх.
Психолог має проводити корекцію небажаних проявів кризи та бути готовим, що
правоохоронці можуть не вбачати потреби у саморозвитку. Тому, обов’язком
психолога є також підвищення мотивації до самопізнання та розвитку. Перше, про
що повинен пам’ятати практичний психолог правоохоронних органів, це те, що
криза професійного становлення – невід’ємне явище процесу професійної
адаптації. Її неможливо уникнути, проте можна сприяти успішному її подоланню.
Криза не є суто негативним явищем, навпаки, криза професійного становлення
сприяє формуванню успішного та ефективного працівника. Конструктивне
вирішення кризи формує уявлення про обрану професію, модифікує ціннісномотиваційну сферу працівника.
Вважаємо, що питання подолання кризи професійного становлення
правоохоронців повинно вирішуватися в межах психологічного супроводу
особового складу в таких напрямках: індивідуальне психологічне консультування;
надання психологічної допомоги випускникам вищих навчальних закладів
системи правоохоронних органів; тренінги особистісного і професійного
зростання, впевненості в собі, подолання труднощів професійного становлення,
регулятивні тренінги; психопрофілактика, а також психотехнології, спрямовані на
усвідомлення наявних особистісних ресурсів, рефлексію професійного розвитку,
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розвиток стратегій і навичок поведінки, що веде до конструктивного подолання
криз. Організація роботи з психологічного супроводу процесу подолання
психологічних труднощів професійного становлення молодих правоохоронців
вимагає узгоджених, скоординованих дій всіх суб'єктів: керівника, наставника,
психолога, кадрового апарату. На нашу думку, питання стабілізації кадрів,
закріплення молодих співробітників має бути одним із пріоритетних, що наразі
стоять перед правоохоронними органами, оскільки від рівня професіоналізму та
компетентності їх працівників залежить вирішення всього арсеналу покладених
на правоохоронні органи завдань щодо забезпечення правопорядку і безпеки, а
також зміцненню престижу і авторитету правоохоронних органів у суспільстві.
Під час роботи з подолання кризи професійного становлення практичний
психолог має орієнтуватися на результат, який представлений показниками
успішного подолання кризи професійного становлення за кожним із 5-ти
складових кризи:
1. Когнітивний компонент:
- середній та високий рівень рефлексивності;
- високий рівень обізнаності у професії;
2. Емоційний компонент:
- низький рівень соціальної фрустрованості;
- середній рівень самоприв’язаності та самовпевненості;
- середній та високий рівень самоцінності та самоприйняття;
- низький рівень внутрішньої конфліктності та самозвинувачення.
3. Поведінковий компонент:
- високий рівень самоефективності;
- високий рівень розвитку комунікативного та особистісного адаптаційного
потенціалів, поведінкової саморегуляції та моральної нормативності.
4. Індивідуально-типологічний компонент:
- середній рівень відкритості;
-

середній

рівень

сензитивності, спонтанності;

прояву

тривожності,

агресивності,

лабільності,
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- середній та високий рівень креативності.
5. Ціннісно-мотиваційний компонент:
- середній рівень значущості потреб досягти успіху та єдності з групою;
- високий рівень прояву самоактуалізаційних потреб тощо.
Окремим аспектом є робота з керівниками структурних підрозділів, де
працюють молоді спеціалісти, оскільки їх поведінка щодо підлеглих є зовнішнім
фактором, який безпосередньо впливає на процес адаптації. На жаль, недостатньо
лише

скласти

рекомендації,

важливо

забезпечити

підвищення

мотивації

керівників до їх виконання. Має відбуватись активна психологічна просвіта з
цього питання, потрібно звертатися до актуалізації їх досвіду переживання кризи.
Рекомендації керівникам структурних підрозділів правоохоронних органів
Важливим фактором, що

впливає на перебіг кризи професійного

становлення особистості у ранній дорослості є характер взаємодії молодих
правоохоронців з їх керівниками, який може полегшувати адаптацію або ж
сприяти

загостренню

кризи.

Потреба

підпорядковуватись

наказам

може

викликати внутрішній конфлікт, протест. Окрім того, накази не обговорюються і є
обов'язковими для виконання, навіть якщо вони суперечать особистій думці. Тож,
особистість керівника має вагому роль в процесі професійного становлення.
Компетентний керівник передає всі необхідні знання, знаходить підхід до
підлеглих, що сприяє успішній адаптації. В той же час, недостатня фахова
обізнаність, наявність особистісних проблем керівництва можуть погіршувати
кризову ситуацію, тому важливо надати керівникам рекомендації щодо подолання
кризи професійного становлення.
Надання даних рекомендацій є непростим завданням, адже особливості
правоохоронної діяльності накладають певний відбиток на особистість керівника.
Рекомендації з приводу лояльного ставлення, індивідуального підходу та
сприяння розвитку самопізнання у молоді навряд чи сприймуться керівниками
серйозно, незважаючи на їх ефективність. Тому ми сформували конкретні
рекомендації керівникам із десяти кроків:
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1. Повторюйте двічі. Це здається банальним, але, насправді, є важливим в
період професійної адаптації. Молоді спеціалісти знаходяться в процесі освоєння
нової діяльності, яка має безліч моментів та особливостей. Вони стикаються з
великим об’ємом інформації, який фізично неможливо запам’ятати. Через це не
можна уникнути забування, яке є природним, не довільним фізіологічним
механізмом. Саме тому на початку професійної кар’єри молоді підлеглі часто
забувають виконати окремі частини зобов’язань, через це ще більше підвищується
рівень стресу, адже наступає очікування покарання. Все це разом лише поглиблює
кризу. Тому такий простий спосіб, як нагадування, може вирішити цей
проблемний момент. Окрім того, керівник, що нагадує, справляє враження більш
лояльного та підтримуючого, що формує до нього позитивне ставлення та знижує
рівень тривоги при взаємодії з ним.
2. Аргументуйте накази. Форма чіткого підпорядкування та виконання
наказів покликана координувати дії в екстремальних ситуаціях та зберігати час.
Однак, перелаштуватись на таку систему задача не з простих і в цьому молодим
правоохоронцям можна допомогти. Звісно, аргументація наказів не завжди
доцільна, проте на початку служби варто провести невелику просвітницьку
роботу щодо системи наказів загалом. Під аргументацією слід розуміти причини
доцільності наказу. Це розширює знання правоохоронця в професії та знижує
внутрішній супротив до його виконання. З часом в таких діях зникне потреба, але
на початку служби це було б доцільно.
3.

Зважайте

на

вік.

Врахування

вікових

особливостей

підвищує

ефективність будь-якої діяльності. Керівникові слід пам’ятати, що 23-28 років –
період ранньої дорослості, коли для більшості людей актуальності набуває саме
професійний шлях. Це зона активного розвитку, яка володіє високою значимістю.
Отже, як успіхи, так і невдачі значним чином впливатимуть на особистість
загалом. При сформованості рис характеру та навичок зрілої людини все ще
актуальними залишаються юнацькі імпульси. Серед них слід виділити юнацький
максималізм, прагнення до самоствердження та емоційність. Проте, все це
забезпечує ентузіазм, старанність та щире відношення до роботи. Правильне
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спрямування цих потягів лише підвищує ефективність професійної діяльності.
Хоча, звісно, важливо власним прикладом та через розмову навчати молодих
правоохоронців самоконтролю та дисциплінованості.
4. Виявіть компетентність. Зазвичай працівники приходять в професію з
ідеалістичними уявленнями, які з часом будуть відкореговані умовами реальності.
Однак, вкрай важливо, щоб у молоді залишилось прагнення та надія стати
компетентними працівниками. Для цього має бути приклад такого фахівця. На
початковому етапі важливо створити враження компетентного керівника. Для
цього потрібно самому знати всі тонкощі професії, демонструвати обізнаність,
готовність пояснити будь-яке питання з професійної сфери. Компетентний
керівник завжди стає авторитетним і цей факт підвищує мотивацію до діяльності
всього підрозділу. Окрім того, зазначене формує позитивне ставлення до
керівника та професії загалом.
5. Привчіть складати плани. Великий потік нової інформації призводить до
дезорієнтації. Планування є порятунком від цих труднощів. Вдало складений план
економить час та забезпечує виконання всіх необхідних завдань. Найважливіші
аспекти

планування:

розставлення

пріоритетів,

реалістичність

та

регламентованість тощо. Тобто, план повинен враховувати першочерговість та
другорядність завдань, бути реальним для виконання. План має регламентуватись
такими зовнішніми факторами як час та критерії виконання. Кожне завдання
мусить мати чіткі показники успішності, що вказували б на виконання завдання.
Варто також враховувати фізичні можливості, компетентність та вплив зовнішніх
обставин при виконанні доручення.
6. Навчіть підсумовувати досягнення та невдачі. Наявність плану допомагає
не лише вчасно та ефективно виконувати завдання, але і підсумовувати успіхи та
помилки, що є важливим аспектом, яке допомагає формувати реальну оцінку
власної

діяльності.

Зосередження

на

самих

лише

успіхах

сформує

некомпетентність працівника, але і врахування лише невдач знизить будь-яку
мотивацію до діяльності. Підсумовуванню невдач та успіхів має бути відведене
місце та час в розкладі молодого правоохоронця. Для цього варто щонайменше
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раз на тиждень (наприклад, під час службової підготовки) зосереджувати свою
увагу на аналізі виконаної роботи, який підвищить ефективність професійної
діяльності, зосередить увагу на проблемних місцях та стимулюватиме до пошуку
рішень. Аналіз досягнень формує позитивне уявлення про себе, як спеціаліста,
підвищує рівень ентузіазму та надихає на більш продуктивну діяльність.
7. Поділіться унікальними аспектами власного досвіду. Керівник – це
людина, яка пройшла довгий і складний шлях від молодого працівника, який так
само пережив кризу професійного становлення, до компетентного спеціаліста, що
навчає та керує підлеглими. Цей шлях, у будь-якому випадку, є унікальним і
передача цього досвіду може стати справжньою знахідкою для молоді. Згадайте
себе в період адаптації, що саме Вам допомагало? Які цінні уроки Ви для себе
засвоїли? На що слід було звертати більше уваги, а що виявилось не таким
значним, як сприймалося? Все це може набагато спростити адаптацію молодим
спеціалістам. Окрім того, поділ досвідом згуртовує як сам колектив, так і
підвищує довіру до керівника.
8. Не забувайте про похвалу. Оскільки професійна сфера стає найбільш
значимою, то і вимоги до власних успіхів у ній підвищуються. Через це на
перший план виходять помилки, які стають більш помітними, ніж успіхи. Окрім
того, якщо помилка вплинула на роботу колективу загалом, керівникові важко її
не помітити і, звісно, він зверне увагу працівника на проблемний момент. Без
цього не обійтись, але набагато складніше помітити прогрес та успіхи, звернути
на них не меншу увагу, ніж на негатив, що буде дійсно корисним для підлеглих,
сформує в них здатність позитивно оцінювати власну діяльність і отримувати від
неї задоволення.
9. Проявіть вміння визнавати помилки. Відомо, що помилятися може кожен.
Наявність помилок свідчить лише про одне – ви жива людина. Саме цю думку
варто донести до підлеглих. Звісно, завжди треба прагнути до кращого та
вдосконалювати себе, але не варто робити катастрофу з кожного промаху. Будьяка діяльність супроводжується помилками і вчасне їх визнання полегшує процес
компенсації. Адже відомо, що спроба приховати помилку частіше виходить ще
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більшою проблемою, ніж могла бути спочатку. Прагнення приховати помилку
виникає тоді, коли існує страх покарання. Тобто, коли підлеглий вбачає в
керівникові людину, що не здатна помилятись сама та не приймає помилки інших.
Коли ж керівник здатен визнавати власні помилки – це спонукає підлеглих брати
на себе відповідальність, а також формує вищий рівень довіри до поваги до
керівника.
10. Формуйте згуртованість колективу. Професійний колектив – це те
середовище, що стане для молодих правоохоронців найбільш важливою
частиною соціального оточення на найближчий період їх життєдіяльності. Саме
через погані стосунки у колективі значна частина працівників змінює місце або
сферу діяльності. Трудовий колектив може стати невичерпним джерелом
ресурсів для подолання кризи професійного становлення, але за умови його
згуртованості. Тому, важливим аспектом є забезпечити позитивний клімат у
колективі та створити можливості для спільного проводження часу не лише на
роботі. Керівник має показати свою чітку позицію щодо недоброзичливості,
булінгу та пліток у колективі. Підлеглі мають знати, що це не схвалюється та
загрожує професійній кар’єрі.
Рекомендації є опорою для формування власної системи подолання кризи
професійного становлення правоохоронної організації. Комплексний підхід,
взаємодія психолога, керівника та підлеглих може створити сприятливе поле для
професійного формування особистості та полегшити процес адаптації молодого
правоохоронця.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ
Результати

констатувального

експерименту

засвідчили

необхідність

розробки корекційно-розвивальної програми з подолання кризи професійного
становлення. У корекційно-розвивальній роботі взяли участь 47 респондентів віком
23-28 років зі стажем служби до 3 років. Із 47 респондентів було сформовано 2
групи: експериментальна – 24 респонденти та контрольна – 23 респонденти. З
метою виявлення особливостей психокорекції кризи професійного становлення
правоохоронців експериментальну групу було розділено на 2 підгрупи за критерієм
рівня прояву кризи: 1 підгрупа – з середнім рівнем прояву кризи, 2 підгрупа – з
високим рівнем прояву кризи.
Корекційно-розвивальна
становлення

правоохоронців

модель

з

ґрунтувалась

подолання
на

кризи

поетапній

професійного
та

порівневій

психологічній роботі з учасниками дослідження. Для подолання середнього рівня
прояву кризи (1 підгрупа) психологічна робота була спрямована на актуалізацію
потреби у самопізнанні, саморозвитку та подоланні проявів кризи (Етап 1), а
також на групову тренінгову роботу (Етап 2). Для подолання високого рівня
прояву кризи (2 підгрупа) здійснювалася мобілізація особистісного потенціалу на
шляху до самовдосконалення (самопізнання та саморозвитку) та нівелювання
кризових станів (Етап 1), груповий тренінг з подолання кризи професійного у
відповідності до компонентів кризи, які потрібно корегувати, з акцентом на
корекцію таких особистісних властивостей, як тривожність, агресивність,
сензитивність (Етап 2) та індивідуальне консультування (Етап 3).
Етап 1 – інформативний, передбачав актуалізацію потреби у самопізнанні,
саморозвитку, подоланні проявів кризи. Учасникам надавалася інформація щодо
явища кризи, актуалізації внутрішніх ресурсів для її подолання, формувалася
свідома потреба в подоланні кризи.
Етап 2 – практичний (тренінгова робота), спрямований на корекційнорозвивальну роботу з подолання кризи професійного становлення, відповідно до
кризової покомпонентної організації та був розділений на блоки: 1 блок
(розвиток/корекція когнітивного компонента) передбачав підвищення здатності до
пізнання, усвідомлення кризи. 2 блок (розвиток/корекція емоційної складової)
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передбачав зниження інтенсивності негативних емоційних проявів, пов'язаних з
кризою, формування навичок самоконтролю за емоційним станом, підвищення
показників позитивного самоставлення. 3 блок (коригування поведінкового
складника) передбачав корекцію проявів кризи у поведінці, підвищення рівня
комунікативного та адаптаційного потенціалів, самоефективності, самопідтримки.
4 блок (розвиток/корекція індивідуально-типологічного компонента) передбачав
корекцію особистісних рис-якостей, що сприяли поглибленню кризи, та зниження
показників тривожності, лабільності, агресивності, ригідності тощо. 5 блок
(розвиток/корекція ціннісно-мотиваційного компонента) передбачав розвиток
системи цінностей, що формують професійну ідентичність, розвиток цінностей
самореалізації, досягнення оптимального рівня потреб в успіху та єдності з групою.
Етап 3 – індивідуальне психологічне консультування для респондентів з
високим рівнем прояву кризи (близько 60 год.), метою якого була інтеграція
отриманого під час тренінгових занять досвіду, надання допомоги у вирішенні
особистих проблем респондентів.
Для проведення корекційно-розвивальної роботи була обрана форма
психологічного тренінгу, яка для правоохоронців з середнім рівнем прояву кризи
складала 25 двохгодинних тренінгів, кожен з яких проводився раз на два тижні
під час службової підготовки, а для правоохоронців з високим рівнем прояву
кризи – 50 двохгодинних зустрічей, тобто, одне заняття на тиждень.
Програма з подолання кризи професійного становлення правоохоронців
містила 5 модулів: 1) актуалізація психологічних ресурсів особистості для подолання
кризи професійного становлення – «Релаксація та пошук зовнішньої опори»,
«Актуалізація та усвідомлення внутрішніх ресурсів»; 2) розвиток комунікативного
потенціалу – «Розвиток впевненості, спонтанності та креативності у спілкуванні»,
«Розвиток навичок комунікації та подолання внутрішніх бар'єрів»; 3) розвиток
самосвідомості та рефлексії – «Розвиток емоційного інтелекту та підсумування знань
про себе», «Підвищення рівня рефлексивності»; 4) розвиток самоприйняття та
самоцінності – «Робота над самоприйняттям», «Пошук самоцінності»; 5) корекція
індивідуально-типологічних властивосей: тривожність, агресивність, сензитивність
– «Корекція тривожності», «Корекція агресивності», «Корекція сензитивності»,
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«Інтеграція отриманого досвіду». Розвиток окремих показників здійснювався за
допомогою вправ: «Безпечне місце» (за Е.Еріксоном), «М'язова релаксація:
прогресивна та диференціальна» (за Е.Джейкобсоном), «Релаксація за допомогою
образу», «Аналіз досвіду» (авторська), «Пошук зовнішньої опори» (авторська), «Мій
настрій» (авторська), «Мої сильні та слабкі сторони» (авторська), «Хто я?», «Мій
життєвий шлях», «П’ять субособистостей» (за К.Юнгом), «Чарівні опори» (І. Дронь).
Внаслідок психокорекції покращилися показники структурних компонентів
кризи професійного становлення правоохоронців віку ранньої дорослості. Відбулися
такі значущі зміни, зокрема, знизився рівень прояву кризи за показниками
емоційного компонента з 65,27 % до 14,28 % в ЕГ (експериментальна група) та
23,07% в КГ (контрольна група); за когнітивним компонентом з 56,94 % до 14,28 % в
ЕГ та 46,14 % в КГ; за ціннісно-мотиваційними показниками з 40,27% до 28,56 % в
ЕГ та 38,45 % в КГ; за поведінковим компонентом з 39,00 % до 28,56 % в ЕГ та 38,45
% в КГ; за індивідуально-типологічним складником з 31,94 % до 21,42 % в ЕГ та
30,76 % у КГ. У результаті корекційно-розвивальної роботи в експериментальній
групі зменшилась кількість респондентів з високим рівнем прояву кризи – 4,17 %
правоохоронців при попередньому – 36,11 %. Натомість, збільшилась кількість
респондентів з низьким рівнем прояву кризи

– 62,5 %, у порівнянні з

попередніми 16,67 %, зазначені дані вказують на те, що криза стала менш
актуальним явищем для експериментальної групи правоохоронців.
До особливостей психологічної корекції кризи професійного становлення
правоохоронців у період ранньої дорослості віднесено: 1) застосовування
комплексного підходу до корекції кризи та погляд на респондента як на цілісну
багаторівневу

систему,

що

саморегулюється;

2)

поетапну

та

порівневу

психологічну роботу з учасниками дослідження. Для правоохоронців з середнім
рівнем прояву кризи психологічна робота має спрямовуватися на актуалізацію
потреби до саморозвитку, самопізнання, подолання кризи (Етап 1) та на групову
тренінгову роботу (Етап 2). Для подолання високого рівня прояву кризи –
мобілізація

особистісного

потенціалу

на

шляху

до

самовдосконалення

(самопізнання та саморозвитку) та нівелювання кризових станів (Етап 1), груповий
тренінг з подолання кризи професійного у відповідності до компонентів кризи, які
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потрібно корегувати (Етап 2) та індивідуальне консультування (Етап 3). 3) за
когнітивним компонентом – правоохоронці з різним проявом кризи потребують
роботи з розвитку рефлективності, самопізнання; 4) за емоційним компонентом –
робота з правоохоронцями з високим рівнем прояву кризи спрямована на зняття
психологічного напруження та розвиток навичок самозаспокоєння, самопідтримки,
самоприйняття та самоцінності. Для службовців з середнім рівнем – проводити
вправи

для

розслаблення,

розвивати

самосвідомість,

навчати

навичкам

самоконтролю тощо; 5) за поведінковим компонентом – для групи з високим
рівнем прояву кризи потрібно підвищувати рівень адаптивності поведінки,
розвивати комунікативний потенціал. Для правоохоронців з середнім рівнем
прояву кризи – усвідомлене використання адаптивних ресурсів та розвивати
комунікативну компетентність; 6) за індивідуально-типологічним компонентом
група з високим рівнем прояву кризи потребує зниження рівня прояву тривожності,
агресивності, завищеної лабільності та сензитивності. Для групи з середнім рівнем
прояву кризи – сприяти більш глибокому самопізнанню та самодослідженню цих
рис, розвитку здатності справлятися з власною агресією, тривогою та адаптуватися
до ситуації з урахуванням власних особливостей; 7) за ціннісно-мотиваційним
компонентом – для правоохоронців з високим рівнем прояву кризи корекція має
бути спрямована на розвиток більш реальних очікувань від професії та оточення.
Для групи з середнім рівнем – забезпечити умови для формування свідомої ієрархії
цінностей з усвідомленням реальних зовнішніх обставин, задіювати в роботі
вправи на підсумування та усвідомлення цінностей тощо; 8) правоохоронці з
вираженою кризою потребують довшої тривалості роботи, регулярного графіку.
Отже, результати формувального експерименту засвідчили ефективність
корекційно-розвивальної програми з подолання кризи професійного становлення.
Розділення експериментальної групи на підгрупи дало можливість визначити
особливості психокорекції. Оскільки вплив практичних психологів та керівників
має свою специфіку, нами були розроблені рекомендації для кожної з цих
категорій.

Для

психологів

надано

рекомендації

щодо

діагностики

та

психокорекції кризи тощо. Для керівників – практичні рекомендації, які сприяють
більш успішній адаптації до професійної діяльності молодих працівників.
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ВИСНОВКИ
Проведене

теоретико-експериментальне

дослідження

дозволило

сформулювати висновки:
1. Криза професійного становлення правоохоронців – це

психологічний

феномен, поява якого зумовлена суперечністю між потребою суб’єкта в
подальшій професійній самореалізації та неможливістю здійснювати її в тому
вигляді і формі, як це відбувалось раніше, при цьому в особистості недостатньо
способів ефективного подолання труднощів професійного розвитку. Криза
характеризується змінами у сфері професійних цінностей, мотивації праці,
фахової самосвідомості, ревізією власної Я-концепції, незадоволеністю собою і
своїм професійним статусом, зниженням рівня якості виконання професійних
дій тощо. У разі конструктивного вирішення кризи відбувається перебудова
психологічної структури особистості, стимулюється професійний розвиток,
внаслідок чого особистість піднімається на більш високий рівень розвитку.
Детермінуючими факторами виникнення кризи професійного становлення
правоохоронців віку ранньої дорослості є: труднощі професійної адаптації,
розбіжність

професійних

очікувань

і

реальності

(криза

професійних

експектацій); незадоволеність собою і своїм професійним статусом, потреба у
подальшому підвищенні кваліфікації (криза професійного зростання); ревізія
власної Я-концепції, перебудова соціально-професійних цінностей і відносин,
потреба в самовизначенні і самоорганізації (криза професійної кар’єри);
соціально-економічні умови; перехід на нову посаду, атестація, отримання
чергового

звання;

поглиненість

професійною

діяльністю;

вікові

психофізіологічні зміни; специфіка служби; гендерні стереотипи тощо.
Теоретичний

аналіз

філософсько-психологічних

підходів

дозволив

сформулювати припущення, що в основі психокорекції лежить актуалізація
психологічних ресурсів особистості, за рахунок яких відбувається подолання
кризи професійного становлення.
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2. Емпіричне дослідження рівня прояву кризи професійного становлення
правоохоронців

віку

ранньої

дорослості

засвідчило:

низький

рівень

рефлексивності та обізнаності у професійній сфері, ідеалістичні уявлення про
природу людини та розвинуті пізнавальні потреби (когнітивний компонент);
наявність внутрішніх конфліктів та соціальної фрустрованості (особливо, у
соціально-економічній

сфері

та

соціального

статусу),

схильність

до

самозвинувачення, невпевненість у собі, низьку самоцінність та самоповагу,
низьку самооцінку власної професійної успішності та адаптованості (емоційний
компонент);

недостатній

нездатність

надавати

рівень
собі

розвитку

підтримку,

адаптаційного
гнучкість

потенціалу

поведінки,

та

низьку

самоефективність, труднощі з орієнтуванням у часі, високий рівень моральної
нормативності,

поведінкової

(поведінковий

компонент);

спонтанності,

сензитивності

регуляції
високі
та

та

комунікативного

показники

відсутність

тривожності,

креативності

потенціалу
лабільності,

(індивідуально-

типологічний компонент); завищений рівень потреб досягти успіху та єдності з
групою (ціннісно-мотиваційний компонент).
Аналіз результатів розподілу рівня прояву кризи професійного становлення
правоохоронців засвідчив високий рівень кризи (у 36,11 % досліджуваних) та
середній рівень (у 47,22 % правоохоронців). За рангом у респондентів найбільш
виражені прояви кризи (високий рівень) за емоційним

(65,27 %), когнітивним

(57,0%), ціннісно-мотиваційним (40,27 %), поведінковим (39,0 %) та індивідуальнотипологічним (31,94 %) компонентами кризи. Результати емпіричного дослідження
засвідчили необхідність розробки та впровадження корекційно-розвивальної
програми з подолання кризи професійного становлення.
3. Корекційно-розвивальна програма з подолання кризи професійного
становлення

правоохоронців

ґрунтувалась

на

поетапній

та

порівневій

психологічній роботі з респондентами та була побудована на основі акмеогуманістичного підходу у поєднанні з ідеями особистісно-діяльнісного підходів.
Метою корекційно-розвивальної роботи було подолання кризи професійного
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становлення правоохоронців шляхом актуалізації психологічних ресурсів
особистості.
До особливостей психологічної корекції кризи професійного становлення
правоохоронців у період ранньої дорослості віднесено: 1) застосовування
комплексного підходу до корекції кризи та погляд на респондента як на цілісну
багаторівневу систему, що саморегулюється; 2) поетапна та порівнева
психологічна робота з учасниками дослідження. Для правоохоронців з середнім
рівнем прояву кризи психологічна робота має спрямовуватися на актуалізацію
потреби до саморозвитку, самопізнання, подолання кризи та на групову
тренінгову роботу. Для правоохоронців з високим рівнем прояву кризи потрібно
застосовувати актуалізацію потреби до саморозвитку, самопізнання, подолання
кризи,

на

групову

тренінгову

роботу

та

індивідуальне

психологічне

консультування; 3) для правоохоронців з середнім рівнем прояву кризи роботу
варто спрямовувати на розвиток рефлексивності, самосвідомості, самопізнання,
розвиток комунікативного та адаптаційного потенціалів, проводити вправи для
розслаблення, навчати навичкам самоконтролю, здатності справлятися з
власною агресією, тривогою тощо, сприяти формуванню свідомої ієрархії
цінностей з усвідомленням реальних зовнішніх обставин, включати в роботу
вправи на підсумування та усвідомлення цінностей, потреби в професійному
вдосконаленні; 4) правоохоронці з високим рівнем прояву кризи потребують
допомоги у розвитку рефлексивності, комунікативного потенціалу, адаптивності
поведінки, формуванні навичок самопідтримки, самоприйняття, самоцінності та
самозаспокоєння, знятті психологічного напруження, зниженні рівня прояву
тривожності, агресивності, завищеної лабільності та сензитивності, підтримки у
прагненні до самореалізації та зниження рівня прояву негативних наслідків від
фрустрації цього прагнення; розвиток більш реальних очікувань від професії та
оточення; довшої тривалості роботи, регулярний та частий графік тренінгів.
Результати

корекційно-розвивальної

роботи

засвідчили:

розвиток

рефлексивності (когнітивний компонент); зниження рівня самозвинувачення та
соціальної фрустрованості, розвиток самоприйняття, самоповаги та самоцінності
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(емоційний

компонент);

розвиток

потенціалу,

оптимізацію

рівня

(поведінковий

компонент);

самоефективності

контактності

зниження

рівня

та

та

адаптаційного

гнучкості

тривожності

та

поведінки
лабільності

(індивідуально-типологічний компонент); оптимізація рівня потреби у єдності з
групою (ціннісно-мотиваційний компонент) тощо.
Внаслідок

корекційно-розвивальної

роботи

зменшилась

кількість

респондентів з високим рівнем прояву кризи – 4,17 % (до корекції – 36,11%),
кількість правоохоронців з низьким рівнем кризи наразі становить 62,50 %, (до
корекції – 16,67%), що свідчить про ефективність психокорекційної роботи.
4. Рекомендації практичним психологам правоохоронних органів щодо
подолання кризи професійного становлення правоохоронців спрямовані на
оптимізацію діагностики та корекції кризи професійного становлення. Для
керівників – практичні рекомендації, які сприяють успішній адаптації до
професійної діяльності молодих працівників.
Проведене дослідження не претендує на вичерпний виклад усіх аспектів
проблеми кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої
дорослості.

Подальшого

вивчення

потребують

питання

розробки

психокорекційних засобів попередження та подолання професійних криз інших
вікових періодів та в залежності від специфіки професійної діяльності.
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ДОДАТОК Б
Додаток Б-1
Бланк експертної оцінки рівня обізнаності у професійній сфері (О.М.Кокун)

Професійна творчість

Соціально-правова
компетентність*

Спеціальна
компетентність*

Персональна
компетентність*

Аутокомпетентність*

Екстремальна професійна
компетентність*

Загальна оцінка
професійного рівня

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

П.І.Б.

Успішність підвищення
професійного рівня

№

Професійна самостійність

Інструкція: Будь ласка, за 10-бальною шкалою оцініть вказаних у списку фахівців за
кожним із запропонованих параметрів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*Примітки:
1. Соціально-правова компетентність – знання й уміння в галузі взаємодії із суспільними
інститутами і людьми, а також володіння прийомами професійного спілкування і поведінки.
2. Спеціальна компетентність – підготовленість до самостійного виконання конкретних видів
діяльності, уміння вирішувати типові професійні задачі й оцінювати результати своєї праці,
здатність самостійно здобувати нові знання й уміння за фахом.
3. Персональна компетентність – здатність до постійного професійного росту і підвищення
кваліфікації, а також реалізації себе в професійній праці.
4. Аутокомпетентність – адекватне уявлення про свої соціально-професійні характеристики і
володіння технологіями профілактики та подолання професійних деформацій.
5. Екстремальна професійна компетентність – здатність діяти в умовах, що раптово
ускладнилися, при аваріях, порушеннях технологічних процесів.
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Додаток Б-2
Бланк та ключ до анкети для фахівців ( О.М. Кокун)
в авторській модифікації
ПІБ ________________________________ вік __ стать ___ посада _______________
стаж роботи на посаді __ загальний стаж роботи за професією ____
Інструкція: Будь ласка, дайте відповіді на нижченаведені питання, вписавши у відповідне
місце відповідь чи підкресливши відповідне твердження (одне чи декілька).
1. Ви зацікавлені у своїй професійній діяльності –
/Дуже мало/ /Мало/ /Посередньо/ /Сильно/ /Дуже сильно/
2. Вас її зміст –
/Не задовольняє/ /Більш не задовольняє/ /Більш задовольняє/ /Повністю задовольняє/
3. Ваc зарплата –
/Не задовольняє/ /Більш не задовольняє/ /Більш задовольняє/ /Повністю задовольняє/
4. Власна кар’єра –
/Не задовольняє/ /Більш не задовольняє/ /Більш задовольняє/ /Повністю задовольняє/
5. Власне соціальне становище –
/Не задовольняє/ /Більш не задовольняє/ /Більш задовольняє/ /Задовольняє/
6. Ви свою професію –
/Не любите/ /Ставитеся байдуже/ /Скоріш любите/ /Дуже любите/
7. Ви працюєте над підвищенням власного професійного рівня –
/Ні/ /Майже ні/ /Періодично/ /Постійно/
8. Ваші стосунки з колегами переважно –
/Дуже погані/ /Погані/ /Посередні/ /Добрі/ /Дуже добрі/
9. Ваші стосунки з начальством переважно –
/Дуже погані/ /Погані/ /Посередні/ /Добрі/ /Дуже добрі/
10. Ви за робочий день втомлюєтеся –
/Надзвичайно сильно/ /Сильно/ /Посередньо/ /Не сильно/
11. Ваше здоров’я –
/Дуже погане/ /Погане/ /Посереднє/ /Добре/ /Дуже добре/
12. Чи страждаєте ви безсонням, розладами травної системи, головними болями,
відсутністю апетиту?
/Майже ніколи/ /Рідко/ /Іноді/ /Часто/ /Дуже часто/
13. Думка про те, що завтра йти на роботу викликає у вас негативні емоції?
/Майже ніколи/ /Рідко/ /Іноді/ /Часто/ /Дуже часто/
14. Чи відчуваєте ви, що вам достатньо професійних навичок, вмінь та знань для ефективної
професійної діяльності?
/Зовсім не вистачає/ /Дещо не вистачає/ /Загалом вистачає/ /Повністю вистачає/
15. Чи легко вам приймати рішення у власній професійній діяльності?
/Ні/ /Частково/ /Майже/ /Так/
16. Ви вважаєте себе хорошим співробітником?
/Ні/ /Частково/ /Майже/ /Так/
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17. Чи часто ви відчуваєте злість та агресію у професійній діяльності?
/Майже ніколи/ /Рідко/ /Іноді/ /Часто/ /Дуже часто/
18. Чи виникають у вас думки про зміну професії?
/Майже ніколи/ /Рідко/ /Іноді/ /Часто/ /Дуже часто/
19. Чи швидко Ви повністю ввійшли в нову соціальну роль як фахівця за своєю професією
після закінчення навчання у ВНЗ –
/Дуже довго/ /Довго/ /Приблизно як всі/ /Дуже швидко/ /Швидко/
Приблизно скільки часу це зайняло (у роках, чи місяцях) – ______
20. Як швидко Ви набули достатнього досвіду для повністю самостійного виконання Вашої
професійної діяльності –
/Ще не набув/ /Довго/ /Приблизно як всі/ /Дуже швидко/ /Швидко/
21. Чи сформувалася у Вас остаточно власна професійна позиція –
/Ні/ /Частково/ /Майже/ /Так/
Якщо "Так", то приблизно скільки років назад – ______
22. Чи виникають в вашій професійній діяльності ситуації, коли вам складно зрозуміти
мотиви власних вчинків?
/Майже ніколи/ /Рідко/ /Іноді/ /Часто/ /Дуже часто/
23. Як Ви оцінюєте власний професійний рівень –
/Низький/ /Нижчий за середній/ /Середній/ /Вищий за середній/ /Високий/
24. Як Ви оцінюєте Ваш наявний на даний момент рівень професійних досягнень –
/Низький/ /Нижчий за середній/ /Середній/ /Вищий за середній/ /Високий/
25. Чи виробився у Вас остаточно професійний менталітет, ідентифікація з професійним
співтовариством, стійке відчуття корпоративності –
/Ні/ /Частково/ /Майже/ /Так/
Якщо "Так", то приблизно скільки років назад – ______
26. Потреба у прийнятті самостійних рішень у професійній діяльності викликає у вас
тривогу?
/Майже ніколи/ /Рідко/ /Іноді/ /Часто/ /Дуже часто/
27. Як ви оцінюєте підвищення власного професійного рівня за останній час (роки, місяці)?
/Неуспішне/ /Здебільшого неуспішне/ /Посереднє/ /Успішне/ /Дуже успішне/
28. Чи бачите ви перспективи розвитку у власній професійній діяльності?
/Ні/ /Частково/ /Здебільшого так/ /Так/
29. Чи вийшли Ви вже на рівень самопроектування власної професійної діяльності і кар'єри
/Ні/ /Частково/ /Майже/ /Повністю/
Якщо "Повністю", то приблизно скільки років назад – ______
30. Чи досягли Ви вже вершини кар`єри у своїй професії – /Ні/ /Так/.
Якщо "Ні", то вважаєте це за можливе –
/Ні/ /Сумнівно/ /Через 15-25 років/ /Через 5-10 років/ /Через кілька років/ /Дуже скоро/
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ДОДАТОК В
Результати емпіричного дослідження особливостей кризи професійного
становлення правоохоронців віку ранньої дорослості
Додаток В-1
Статистичний аналіз даних за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Закритість

Самовпевненість

139

N
Среднее
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
Нормальные параметрыa,b

Самокерівництво

139

139

6,2302

5,3094

5,0719

2,13432
,173

2,08462
,135

2,05236
,138

,076
-,173
2,042

,135
-,089
1,586

,138
-,100
1,628

,000

,013

,010

Таблиця 2
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
ДзеркальнеЯ
Самоцінність
N
Нормальные параметрыa,b

Среднее

Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

Самоприйняття

139
5,6906

139
5,2878

139
5,7410

1,66746
,135
,099
-,135
1,589
,013

2,14424
,144
,143
-,144
1,703
,006

1,54328
,157
,102
-,157
1,846
,002

Таблиця 3
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Самопривязані Конфліктність
сть
N
139
139
Среднее
5,3957
5,4245
a,b
Нормальные параметры
Стд. отклонение
1,78812
1,45452
Модуль
,120
,172
Разности экстремумов
Положительные
,120
,116
Отрицательные
-,117
-,172
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
1,414
2,026
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
,037
,001

Самозвинуваче
139
5,3309
1,82728
,139
,134
-,139
1,642
,009

Таблиця 4
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Рівеньсоцфруст
ОрієнтВчасі
р
N
139
139
Среднее
2,1770
57,9137
Нормальные параметрыa,b
Стд. отклонение
,76161
19,02496
Модуль
,123
,098
Разности экстремумов
Положительные
,123
,098
Отрицательные
-,089
-,086
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
1,453
1,158
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
,029
,137

Підтримка
139
53,7842
18,43035
,085
,085
-,058
1,002
,268
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Таблиця 5
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
ЦінОрієнт
ГнучкПовед
N
Среднее
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
Нормальные параметрыa,b

139
49,0576
15,86755
,109
,091
-,109
1,281
,075

139
52,5683
17,44227
,051
,051
-,040
,601
,863

Сензитивність
139
39,5755
16,85100
,098
,098
-,057
1,155
,139

Таблиця 6
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Спонтанність
Самоповага
N
Среднее
Нормальные параметрыa,b
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

139
38,6403
17,47794
,093
,093
-,065
1,092
,184

139
56,5036
15,93937
,068
,068
-,062
,802
,540

Самоприйн
139
57,9712
16,04610
,086
,086
-,071
1,008
,261

Таблиця 7
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
УявлПроПрир
Синергія
N
Среднее
Нормальные
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
параметрыa,b

139
44,4317
17,81428
,088
,088
-,062
1,036
,233

139
45,0072
15,63974
,119
,119
-,076
1,402
,039

ПрийнАгр
139
43,9784
13,61450
,053
,053
-,038
,624
,831

Таблиця 8
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Контактність
ПізнавалПотр
N
Среднее
Нормальные параметрыa,b
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

139
45,1223
19,38379
,099
,099
-,067
1,170
,129

139
45,0504
20,37771
,097
,097
-,061
1,143
,147

Креативність
139
33,5036
10,72811
,094
,094
-,081
1,112
,168

Таблиця 9
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
ПотрВлада
ПотрУспіх
N
Среднее
Нормальные
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
параметрыa,b

139
14,7554
5,20151
,126
,126
-,080
1,489
,024

139
17,6115
4,95708
,132
,132
-,129
1,562
,015

ПотрПриналеж
139
14,1871
4,98777
,123
,123
-,076
1,447
,030
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Таблиця 10
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
ЗагСамоеф
Достовірність
N
Среднее
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
Нормальные параметрыa,b

139
26,9856
6,77055
,101
,089
-,101
1,196
,114

139
4,6187
2,21783
,200
,200
-,112
2,356
,000

ПовеінкРегул
139
5,2734
2,21263
,128
,100
-,128
1,506
,021

Таблиця 11
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
КП
МН
ОАП
N
Среднее
Нормальные параметрыa,b
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

139
5,3453
2,21887
,139
,095
-,139
1,639
,009

139
5,6187
2,18823
,146
,086
-,146
1,723
,005

139
5,4101
2,21919
,137
,099
-,137
1,618
,011

Брехня
139
4,9568
2,16316
,153
,153
-,094
1,803
,003

Таблиця 12
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Агравація
Екстраверсія
N
Среднее
Нормальные
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
параметрыa,b

139
3,3309
1,48123
,171
,171
-,143
2,018
,001

139
4,7626
2,04154
,123
,123
-,115
1,445
,031

Спонт
139
4,9856
2,25217
,149
,149
-,145
1,758
,004

Таблиця 13
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Агресивність
Ригідність
N
Среднее
Нормальные
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
параметрыa,b

139
4,8345
1,96195
,113
,113
-,103
1,331
,058

139
4,6115
2,01268
,141
,141
-,098
1,661
,008

Інтроверсія
139
4,7122
1,99363
,114
,114
-,104
1,346
,053

Таблиця 14
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Сензит
Тривожність
N
Среднее
Нормальные
Стд. отклонение
Модуль
Разности экстремумов
Положительные
Отрицательные
Статистика Z Колмогорова-Смирнова
\Асимпт. знч. (двухсторонняя)
параметрыa,b

139
3,9209
1,40426
,140
,140
-,127
1,647
,009

139
4,2734
1,87588
,133
,133
-,097
1,564
,015

Лабільність
139
4,3957
2,07685
,145
,145
-,111
1,708
,006
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Додаток В-2
Статистичній аналіз даних корекційних груп
за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4
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Додаток В-3
Статистичний аналіз даних за критерієм Мана-Уітні
Таблиця 1
Ранги
Група

Закритість
Всего
Самовпевненість
Всего
Самокерівництво
Всего
ДзеркальнеЯ
Всего
Самоцінність
Всего
Самоприйняття
Всего
Самопривязаність
Всего
Конфліктність
Всего
Самозвинуваче
Всего
Рівеньсоцфрустр
Всего
Синергія
Всего
ПотрВлада
Всего
ПотрУспіх

N

Средний ранг

Сумма рангов

72

74,08

5334,00

67

65,61

4396,00

72

51,77

3727,50

67

89,59

6002,50

72

82,40

5932,50

67

56,68

3797,50

72

53,62

3860,50

67

87,60

5869,50

72

47,86

3446,00

67

93,79

6284,00

72

51,69

3722,00

67

89,67

6008,00

72

47,68

3433,00

67

93,99

6297,00

72

75,81

5458,50

67

63,75

4271,50

72

90,76

6534,50

67

47,69

3195,50

72

84,31

6070,00

67

54,63

3660,00

72

70,83

5099,50

67

69,11

4630,50

72

52,56

3784,50

67

88,74

5945,50

70,42

5070,50

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139
72
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67
Всего
ПотрПриналеж
Всего
Достовірність
Всего
ПовеінкРегул
Всего
КП
Всего
МН
Всего
ОАП
Всего
Брехня
Всего
Агравація
Всего
Екстраверсія
Всего
Спонт
Всего
Ригідність
Всего
Сензит
Всего
Тривожність
Всего

Лабільність
Всего

69,54

4659,50

72

83,24

5993,50

67

55,77

3736,50

72

56,79

4089,00

67

84,19

5641,00

72

54,63

3933,50

67

86,51

5796,50

72

57,10

4111,50

67

83,86

5618,50

72

55,72

4012,00

67

85,34

5718,00

72

52,58

3786,00

67

88,72

5944,00

72

60,15

4331,00

67

80,58

5399,00

72

71,89

5176,00

67

67,97

4554,00

72

87,49

6299,50

67

51,20

3430,50

72

95,23

6856,50

67

42,89

2873,50

72

55,41

3989,50

67

85,68

5740,50

72

79,09

5694,50

67

60,23

4035,50

72

96,29

6933,00

67

41,75

2797,00

72

91,18

6565,00

67

47,24

3165,00

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139
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Таблиця 2

Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

Статистики критерияa
Закритість Самовпевненіс Самокерівницт
ть
во
2118,000
1099,500
1519,500
4396,000
3727,500
3797,500
-1,255
-5,591
-3,803
,210
,000
,000

ДзеркальнеЯ
1232,500
3860,500
-5,052
,000

Таблиця 3
Статистики критерияa
Самоцінність
Самоприйняття
Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

818,000
3446,000
-6,831
,000

1094,000
3722,000
-5,669
,000

Самопривязаніс
ть
805,000
3433,000
-6,867
,000

Конфліктність
1993,500
4271,500
-1,803
,071

Таблиця 4
Статистики критерияa
Самозвинуваче Рівеньсоцфрустр
Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

917,500
3195,500
-6,380
,000

1382,000
3660,000
-4,371
,000

Синергія

ПотрВлада

2352,500
4630,500
-,251
,802

1156,500
3784,500
-5,315
,000

Таблиця 5
Статистики критерияa
ПотрУспіх
ПотрПриналеж
Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

2381,500
4659,500
-,130
,897

Достовірність

ПовеінкРегул

1461,000
4089,000
-4,070
,000

1305,500
3933,500
-4,709
,000

1458,500
3736,500
-4,036
,000

Таблиця 6
Статистики критерияa
КП
МН
ОАП
Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

1483,500
4111,500
-3,957
,000

1384,000
4012,000
-4,384
,000

1158,000
3786,000
-5,337
,000

Брехня

Агравація

1703,000
4331,000
-3,020
,003

2276,000
4554,000
-,585
,559

Таблиця 7
Статистики критерияa
Екстраверсія
Спонт
Ригідність
Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)

1152,500
3430,500
-5,364
,000

595,500
2873,500
-7,736
,000

1361,500
3989,500
-4,475
,000

Сензит

Тривожність

1757,500
4035,500
-2,817
,005

519,000
2797,000
-8,079
,000

Таблиця 8
Статистики критерияa
Лабільність
Статистика U Манна-Уитни
Статистика W Уилкоксона
Z
Асимпт. знч. (двухсторонняя)
a.

Группирующая переменная: Група

887,000
3165,000
-6,497
,000

228
Додаток В-4
Результати статистичного аналізу даних за критерієм Стьюдента
Таблиця 1
Групповые статистики
Група

Среднее

N

ОрієнтВчасі
Підтримка
ЦінОрієнт
ГнучкПовед
Сензитивніст
ь
Спонтанність
Самоповага
Самоприйн
УявлПроПри
р
ПрийнАгр
Контактність
ПізнавалПот
р
Креативність
ЗагСамоеф
Агресивність
Інтроверсія

Стд. отклонение

Стд. ошибка среднего

72

48,9861

15,77080

1,85861

67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72
67
72

67,5075
45,3889
62,8060
49,9028
48,1493
61,7778
42,6716
45,7639
32,9254
40,5139
36,6269
49,7222
63,7910
48,6944
67,9403
53,3750
34,8209
42,1944
45,8955
55,9028
33,5373
58,3889
30,7164
32,4306
34,6567
24,0972
30,0896
5,4167
4,2090
3,7639

17,57441
14,22313
18,25098
16,76865
14,91110
15,86761
13,16491
17,09253
13,88406
17,72640
17,11001
14,23764
14,45949
12,17205
13,57234
16,40803
13,88909
12,67874
14,40237
17,76542
13,53036
16,78745
12,74435
10,38122
11,05023
5,56943
6,60287
2,08110
1,61936
1,75622

2,14706
1,67621
2,22971
1,97620
1,82168
1,87002
1,60835
2,01437
1,69621
2,08908
2,09032
1,67792
1,76651
1,43449
1,65813
1,93371
1,69682
1,49420
1,75953
2,09367
1,65300
1,97842
1,55697
1,22344
1,35000
,65636
,80667
,24526
,19784
,20697

67

5,7313

1,71960

,21008

Групповые статистики
Група

Рефлексивність

Среднее

N

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

1,00

71

4,0986

1,70004

,20176

2,00

68

4,8676

1,99929

,24245
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Таблиця 2
Критерий для независимых выборок
Критерий равенства дисперсий Ливиня
F
Знч.
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Підтримка
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ЦінОрієнт
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ГнучкПовед
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Сензитивність Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Спонтанність Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Самоповага
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Самоприйн
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
УявлПроПрир Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ПрийнАгр
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Контактність
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ПізнавалПотр Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Креативність
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ЗагСамоеф
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Агресивність
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Інтроверсія
Равенство дисперсий не
предполагается

,172

,679

6,194

,014

1,376

,243

,986

,322

1,588

,210

,262

,610

,103

,749

,195

,660

1,561

,214

1,833

,178

3,384

,068

6,139

,014

,474

,492

5,844

,017

5,209

,024

,083

,774

ОрієнтВчасі
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Таблиця 3
Критерий для независимых выборок
t-критерий равенства средних
t
ст.св.
Значимость (2сторонняя)
ОрієнтВчасі
Підтримка
ЦінОрієнт
ГнучкПовед
Сензитивність
Спонтанність
Самоповага
Самоприйн
УявлПроПрир
ПрийнАгр
Контактність
ПізнавалПотр
Креативність
ЗагСамоеф
Агресивність
Інтроверсія

Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается

-6,548
-6,522

137
132,705

,000
,000

-6,299
-6,244

137
124,666

,000
,000

,650
,652

137
136,726

,517
,515

7,695
7,746

137
135,267

,000
,000

4,839
4,875

137
134,589

,000
,000

1,314
1,315

137
136,812

,191
,191

-5,778
-5,774

137
135,948

,000
,000

-8,813
-8,778

137
132,678

,000
,000

7,169
7,212

137
135,812

,000
,000

-1,611
-1,603

137
131,799

,110
,111

8,304
8,384

137
131,949

,000
,000

10,885
10,992

137
131,796

,000
,000

-1,225
-1,222

137
134,558

,223
,224

-5,797
-5,762

137
129,540

,000
,000

3,799
3,833

137
132,918

,000
,000

-6,666
-6,671

137
136,638

,000
,000
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Таблиця 4
Критерий для независимых выборок
t-критерий равенства средних
Разность
Стд. ошибка
средних
разности
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Підтримка
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ЦінОрієнт
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ГнучкПовед
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Сензитивність Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Спонтанність Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Самоповага
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Самоприйн
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
УявлПроПрир Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ПрийнАгр
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Контактність
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ПізнавалПотр Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Креативність Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
ЗагСамоеф
Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Агресивність Равенство дисперсий не
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Інтроверсія
Равенство дисперсий не
предполагается
ОрієнтВчасі

-18,52135
-18,52135

2,82869
2,83977

-17,41708
-17,41708

2,76491
2,78950

1,75352
1,75352

2,69914
2,68773

19,10614
19,10614

2,48308
2,46652

12,83852
12,83852

2,65303
2,63341

3,88702
3,88702

2,95907
2,95528

-14,06882
-14,06882

2,43502
2,43639

-19,24585
-19,24585

2,18392
2,19252

18,55410
18,55410

2,58807
2,57263

-3,70108
-3,70108

2,29779
2,30837

22,36546
22,36546

2,69337
2,66756

27,67247
27,67247

2,54224
2,51760

-2,22616
-2,22616

1,81778
1,82190

-5,99233
-5,99233

1,03363
1,03997

1,20771
1,20771

,31792
,31511

-1,96745
-1,96745

,29514
,29491
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Таблиця 5
Критерий для независимых выборок
t-критерий равенства средних
95% доверительный интервал
разности средних
Нижняя
Верхняя граница
граница
Предполагается равенство дисперсий
-24,11489
-12,92782
ОрієнтВчасі
Равенство дисперсий не
-24,13841
-12,90429
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-22,88450
-11,94966
Підтримка
Равенство дисперсий не
-22,93799
-11,89617
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-3,58384
7,09088
ЦінОрієнт
Равенство дисперсий не
-3,56138
7,06843
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
14,19602
24,01625
ГнучкПовед
Равенство дисперсий не
14,22820
23,98408
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
7,59232
18,08471
Сензитивність Равенство дисперсий не
7,63031
18,04673
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-1,96434
9,73838
Спонтанність Равенство дисперсий не
-1,95691
9,73096
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-18,88391
-9,25374
Самоповага
Равенство дисперсий не
-18,88694
-9,25071
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-23,56440
-14,92730
Самоприйн
Равенство дисперсий не
-23,58267
-14,90904
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
13,43638
23,67183
УявлПроПрир Равенство дисперсий не
13,46651
23,64170
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-8,24481
,84265
ПрийнАгр
Равенство дисперсий не
-8,26733
,86518
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
17,03951
27,69142
Контактність
Равенство дисперсий не
17,08875
27,64218
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
22,64538
32,69957
ПізнавалПотр Равенство дисперсий не
22,69234
32,65260
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-5,82070
1,36838
Креативність Равенство дисперсий не
-5,82942
1,37710
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-8,03627
-3,94839
ЗагСамоеф
Равенство дисперсий не
-8,04985
-3,93481
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
,57904
1,83639
Агресивність Равенство дисперсий не
,58444
1,83098
предполагается
Предполагается равенство дисперсий
-2,55107
-1,38384
Інтроверсія
Равенство дисперсий не
-2,55063
-1,38427
предполагается
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ст.св.

Значимость (2-

Разность средних

сторонняя)

Стд. ошибка

95% доверительный интервал

разности

разности средних
Нижняя граница

Верхняя граница

137

,016

-,76906

,31432

-1,39059

-,14752

131,545

,016

-,76906

,31542

-1,39300

-,14511
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Додаток В-5
Статистичний аналіз показників когнітивного компоненту контрольної
групи за критерієм Стьюдента
Статистики парных выборок
Среднее
N
Стд. отклонение
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Закритість
Кзакритість
Самовпевненість
КСамовпевненість
Самокерівництво
КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ
КДзеркальнеЯ
Самоцінність
КСамоцінність
Самоприйняття
КСамоприйняття
Самопривязаність
КСамопривязаність
Конфліктність
ККонфліктність
Самозвинуваче
КСамозвинуваче

Стд. ошибка среднего

6,1739
23
2,60510
7,0000
23
2,11058
4,4348
23
1,70096
4,3913
23
1,82755
5,7826
23
2,27549
5,2174
23
2,02162
5,0000
23
1,62369
5,0435
23
1,58051
3,9565
23
1,74456
3,9130
23
1,67639
4,8696
23
1,74002
4,6522
23
1,55530
5,5217
23
1,50362
4,6522
23
1,74795
5,9130
23
1,59297
5,7826
23
1,27766
6,4783
23
1,53355
6,2174
23
1,67757
Корреляции парных выборок
N
Корреляция

Закритість & Кзакритість
Самовпевненість & КСамовпевненість
Самокерівництво & КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ & КДзеркальнеЯ
Самоцінність & КСамоцінність
Самоприйняття & КСамоприйняття
Самопривязаність & КСамопривязаність
Конфліктність & ККонфліктність
Самозвинуваче & КСамозвинуваче

Закритість - Кзакритість
Самовпевненість - КСамовпевненість
Самокерівництво - КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ - КДзеркальнеЯ
Самоцінність - КСамоцінність
Самоприйняття - КСамоприйняття
Самопривязаність - КСамопривязаність
Конфліктність - ККонфліктність
Самозвинуваче - КСамозвинуваче

23
23
23
23
23
23
23
23
23

,54320
,44009
,35468
,38107
,47447
,42154
,33856
,32956
,36377
,34955
,36282
,32430
,31353
,36447
,33216
,26641
,31977
,34980
Знч.

-,107
-,335
,011
-,319
-,328
,033
-,308
-,054
-,272

,625
,118
,961
,138
,127
,882
,152
,805
,209

Парные разности
95% доверительный интервал
разности средних
Нижняя граница
Верхняя граница
-2,35025
,69807
-1,20356
1,29052
-,74399
1,87442
-1,16870
1,08174
-1,16197
1,24893
-,77521
1,20999
-,26936
2,00849
-,77575
1,03662
-,84714
1,36888

t

-1,124
,072
,895
-,080
,075
,454
1,583
,299
,488

Критерий парных выборок
ст.св.

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Закритість - Кзакритість
Самовпевненість - КСамовпевненість
Самокерівництво - КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ - КДзеркальнеЯ
Самоцінність - КСамоцінність
Самоприйняття - КСамоприйняття
Самопривязаність - КСамопривязаність
Конфліктність - ККонфліктність
Самозвинуваче - КСамозвинуваче

Значимость (2сторонняя)
22
22
22
22
22
22
22
22
22

,273
,943
,380
,937
,941
,654
,128
,768
,630
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Додаток В-6
Статистичний аналіз показників емоційного компоненту контрольної групи
за критерієм Стьюдента
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее

Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5

Пара 6

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

N

ПСоц.фрустр

2,4391

23

,70307

,14660

Соц.фрустр

1,6522

23

,61413

,12805

ПВзаминиЗрідними

1,9609

23

,70113

,14620

Взаєм.з.рідними

1,9174

23

,72592

,15136

ПСоц.оточення

2,0435

23

,56232

,11725

Соц.оточ

1,9000

23

,53936

,11246

ПСоц.статус

2,5174

23

,51137

,10663

Соц.статус

2,2652

23

,73088

,15240

ПСоц.екон.станов

2,5739

23

,45449

,09477

Соц.екон.стан

2,1913

23

,75191

,15679

ПЗдор.та.працезд

1,9609

23

,70113

,14620

Здор.працезд

1,9435

23

,69271

,14444

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

ПСоц.фрустр & Соц.фрустр

23

-,069

,754

Пара 2

ПВзаминиЗрідними & Взаєм.з.рідними

23

,830

,000

Пара 3

ПСоц.оточення & Соц.оточ

23

,817

,000

Пара 4

ПСоц.статус & Соц.статус

23

,421

,045

Пара 5

ПСоц.екон.станов & Соц.екон.стан

23

,529

,009

Пара 6

ПЗдор.та.працезд & Здор.працезд

23

,998

,000

Таблиця 3
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Додаток В-7
Статистичний аналіз показників ціннісно-мотиваційного компоненту
контрольної групи за критерієм Ст’юдента
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее

Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10
Пара 11
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16

Пара 17

N

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

орієнтВчасі

47,6087

23

13,87850

2,89387

ПОрієнтЧас

48,8696

23

16,84233

3,51187

Підтримка

46,9565

23

15,16119

3,16133

ППідтримка

54,1304

23

11,50614

2,39920

Цін.орієнт

46,3043

23

11,91803

2,48508

Пцін.орієнт

52,5217

23

16,84385

3,51219

ГнучкістьПов

58,9565

23

16,46064

3,43228

ПГнучкістьПов

65,0000

23

14,14214

2,94884

Сензитивність

42,3913

23

15,98505

3,33311

Псензитивність

37,1304

23

12,98007

2,70653

Спонтанність

41,3478

23

16,98023

3,54062

Пспонтанність

44,7826

23

15,96005

3,32790

Самоповага

49,1739

23

13,53666

2,82259

ПСамоповага

50,3043

23

12,91734

2,69345

Самоприйняття

49,7391

23

11,52948

2,40406

Псамоприйняття

53,0435

23

8,12671

1,69454

УявлПрироду

50,7391

23

13,50831

2,81668

ПУявленПрир

49,9565

23

18,34388

3,82496

Синергію

46,3913

23

13,33396

2,78032

ПСинергія

43,1739

23

14,39587

3,00175

ПрийнятАгрес

46,9130

23

12,22112

2,54828

ППрийнятАгр

46,0435

23

11,80323

2,46114

Контактність

53,9130

23

16,98372

3,54135

ПКонтактність

62,2174

23

18,72518

3,90447

ПізнавалПотреби

61,1739

23

18,44070

3,84515

ППізнавалПотр

60,5217

23

17,69918

3,69053

Креативність

31,4783

23

9,80663

2,04482

ПКреативність

34,0435

23

10,20463

2,12781

ПотребаПрин

13,7826

23

5,29113

1,10328

ППотрПрин

11,4783

23

3,46239

,72196

ПотрУспіх

18,3913

23

4,99763

1,04208

ППотрУспіху

16,3913

23

4,62934

,96529

ПотрВлада

16,6087

23

5,12338

1,06830

ППотрВлада

16,0870

23

5,35905

1,11744
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Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

орієнтВчасі & ПОрієнтЧас

23

-,493

,017

Пара 2

Підтримка & ППідтримка

23

,624

,001

Пара 3

Цін.орієнт & Пцін.орієнт

23

-,258

,235

Пара 4

ГнучкістьПов & ПГнучкістьПов

23

-,151

,493

Пара 5

Сензитивність & Псензитивність

23

,159

,468

Пара 6

Спонтанність & Пспонтанність

23

,033

,882

Пара 7

Самоповага & ПСамоповага

23

,939

,000

Пара 8

Самоприйняття & Псамоприйняття

23

-,018

,934

Пара 9

УявлПрироду & ПУявленПрир

23

,129

,559

Пара 10

Синергію & ПСинергія

23

,127

,563

Пара 11

ПрийнятАгрес & ППрийнятАгр

23

,972

,000

Пара 12

Контактність & ПКонтактність

23

,218

,318

Пара 13

ПізнавалПотреби & ППізнавалПотр

23

,993

,000

Пара 14

Креативність & ПКреативність

23

-,079

,719

Пара 15

ПотребаПрин & ППотрПрин

23

,234

,282

Пара 16

ПотрУспіх & ППотрУспіху

23

-,296

,171

Пара 17

ПотрВлада & ППотрВлада

23

-,168

,445

Таблиця3
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Додаток В-8
Статистичний аналіз показників поведінкового компоненту контрольної
групи за критерієм Стьюдента
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее

Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4

Пара 5

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

N

Самоефект

23,8696

23

5,28552

1,10211

ПСамоеф

29,3478

23

6,69198

1,39537

ПоведінкРегул

5,0000

23

1,62369

,33856

ППовРегул

6,8261

23

2,05939

,42941

КП

4,6957

23

1,71715

,35805

ПКП

4,8261

23

1,82538

,38062

МН

5,1304

23

1,42396

,29692

ПМН

4,5217

23

1,85545

,38689

ОАП

4,6522

23

1,72175

,35901

ПОАП

5,9565

23

2,53123

,52780

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

Самоефект & ПСамоеф

23

-,145

,509

Пара 2

ПоведінкРегул & ППовРегул

23

,544

,007

Пара 3

КП & ПКП

23

-,235

,280

Пара 4

МН & ПМН

23

-,061

,781

Пара 5

ОАП & ПОАП

23

-,056

,800

Таблиця 3
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Додаток В-9
Статистичний аналіз показників індивідуально-типологічного компонента за
критерієм Ст’юдента
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее

Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7

Пара 8

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

N

Екстраверсія

5,9130

23

2,10871

,43970

Пекстрав

5,1304

23

2,26243

,47175

Спонтанність

6,0870

23

2,13015

,44417

Пспонт

5,7391

23

2,09366

,43656

Агресивність

5,4348

23

1,90278

,39676

Пагрес

4,9130

23

1,59297

,33216

Ригідність

5,8696

23

2,15964

,45032

Пригід

4,1304

23

1,63219

,34033

Інтроверсія

4,4783

23

2,06419

,43041

Пінтроверс

3,8696

23

1,45553

,30350

Сензитивність

4,5217

23

1,41001

,29401

Псензит

3,8696

23

,96786

,20181

Тривожність

5,6087

23

1,46905

,30632

Птривож

2,9565

23

1,18622

,24734

Лабільність

5,9565

23

1,87030

,38998

Плабільн

4,9565

23

2,18420

,45544

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

Екстраверсія & Пекстрав

23

,212

,331

Пара 2

Спонтанність & Пспонт

23

,240

,271

Пара 3

Агресивність & Пагрес

23

,133

,545

Пара 4

Ригідність & Пригід

23

-,163

,459

Пара 5

Інтроверсія & Пінтроверс

23

-,190

,385

Пара 6

Сензитивність & Псензит

23

,119

,589

Пара 7

Тривожність & Птривож

23

-,323

,132

Пара 8

Лабільність & Плабільн

23

,189

,389
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Таблиця 3
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Додаток В-10
Статистичний аналіз показників когнітивного компоненту
експериментальної групи за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее
Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8

Пара 9

Стд. отклонение

N

Стд. ошибка среднего

Закритість

6,5000

24

1,71945

,35098

Кзакритість

6,7083

24

2,09511

,42766

Самовпевненість

6,2500

24

1,98363

,40491

КСамовпевненість

4,2083

24

1,91059

,39000

Самокерівництво

5,7500

24

2,23120

,45544

КСамокерівництво

5,6667

24

2,18028

,44505

ДзеркальнеЯ

6,2917

24

1,45898

,29781

КДзеркальнеЯ

4,8750

24

1,59653

,32589

Самоцінність

6,3750

24

1,71471

,35001

КСамоцінність

4,0833

24

1,76725

,36074

Самоприйняття

6,1667

24

1,16718

,23825

КСамоприйняття

5,0000

24

1,64184

,33514

Самопривязаність

6,4583

24

1,14129

,23296

КСамопривязаність

4,3333

24

1,40393

,28658

Конфліктність

5,5417

24

1,44400

,29476

ККонфліктність

5,9583

24

1,30148

,26566

Самозвинуваче

3,8750

24

1,36135

,27788

КСамозвинуваче

6,1250

24

1,59653

,32589

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

Закритість & Кзакритість

24

,030

,889

Пара 2

Самовпевненість & КСамовпевненість

24

-,186

,383

Пара 3

Самокерівництво & КСамокерівництво

24

,152

,478

Пара 4

ДзеркальнеЯ & КДзеркальнеЯ

24

-,208

,330

Пара 5

Самоцінність & КСамоцінність

24

,032

,881

Пара 6

Самоприйняття & КСамоприйняття

24

-,182

,396

Пара 7

Самопривязаність & КСамопривязаність

24

-,018

,933

Пара 8

Конфліктність & ККонфліктність

24

-,034

,876

Пара 9

Самозвинуваче & КСамозвинуваче

24

,188

,380
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Таблиця 3
Критерий парных выборок
Парные разности
Среднее
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Закритість - Кзакритість
Самовпевненість - КСамовпевненість
Самокерівництво - КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ - КДзеркальнеЯ
Самоцінність - КСамоцінність
Самоприйняття - КСамоприйняття
Самопривязаність - КСамопривязаність
Конфліктність - ККонфліктність
Самозвинуваче - КСамозвинуваче

Стд. отклонение

-,20833
2,04167
,08333
1,41667
2,29167
1,16667
2,12500
-,41667
-2,25000

Стд. ошибка
среднего

2,66995
2,99970
2,87291
2,37591
2,42234
2,18028
1,82525
1,97631
1,89393

,54500
,61231
,58643
,48498
,49446
,44505
,37258
,40341
,38660

Таблиця 4
Критерий парных выборок
Парные разности

T

95% доверительный интервал
разности средних
Нижняя граница
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Закритість - Кзакритість
Самовпевненість - КСамовпевненість
Самокерівництво - КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ - КДзеркальнеЯ
Самоцінність - КСамоцінність
Самоприйняття - КСамоприйняття
Самопривязаність - КСамопривязаність
Конфліктність - ККонфліктність
Самозвинуваче - КСамозвинуваче

Верхняя граница

-1,33575
,77501
-1,12979
,41341
1,26880
,24601
1,35427
-1,25119
-3,04973

,91909
3,30833
1,29646
2,41992
3,31453
2,08732
2,89573
,41786
-1,45027

-,382
3,334
,142
2,921
4,635
2,621
5,704
-1,033
-5,820

Таблиця 5
Критерий парных выборок
ст.св.

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9

Закритість - Кзакритість
Самовпевненість - КСамовпевненість
Самокерівництво - КСамокерівництво
ДзеркальнеЯ - КДзеркальнеЯ
Самоцінність - КСамоцінність
Самоприйняття - КСамоприйняття
Самопривязаність - КСамопривязаність
Конфліктність - ККонфліктність
Самозвинуваче - КСамозвинуваче

Значимость (2сторонняя)

23
23
23
23
23
23
23
23
23

,706
,003
,888
,008
,000
,015
,000
,312
,000
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Додаток В-11
Статистичний аналіз показників емоційного компоненту експериментальної
групи за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее

Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5

Пара 6

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

N

Соц.фрустр

2,4333

24

,68820

,14048

ПСоц.фрустр

1,6792

24

,61501

,12554

Взаєм.з.рідними

2,0083

24

,72407

,14780

ПВзаминиЗрідними

1,8958

24

,78601

,16044

Соц.оточ

2,0083

24

,57628

,11763

ПСоц.оточення

1,5792

24

,47638

,09724

Соц.статус

2,5083

24

,50210

,10249

ПСоц.статус

1,5375

24

,60850

,12421

Соц.екон.стан

2,5583

24

,45101

,09206

ПСоц.екон.станов

2,2083

24

,86271

,17610

Здор.працезд

2,0083

24

,72407

,14780

ПЗдор.та.працезд

2,0958

24

,59890

,12225

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

Соц.фрустр & ПСоц.фрустр

24

-,076

,723

Пара 2

Взаєм.з.рідними & ПВзаминиЗрідними

24

,345

,099

Пара 3

Соц.оточ & ПСоц.оточення

24

,324

,123

Пара 4

Соц.статус & ПСоц.статус

24

-,364

,080

Пара 5

Соц.екон.стан & ПСоц.екон.станов

24

-,168

,433

Пара 6

Здор.працезд & ПЗдор.та.працезд

24

,570

,004

Таблиця 3
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Додаток В-12
Статистичний аналіз показників ціннісно-мотиваційного компоненту
експериментальної групи за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее
N
Стд. отклонение
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10
Пара 11
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

ОрієнтВчасі
КЦінОрієнт
Підтримка
КПідтримка
ЦінОрієнт
КЦінОрієнт
ГнучкПовед
КГнучкПовед
Сензитивність
КСензитивність
Спонтанність
КСпонтанність
Самоповага
КСамоповага
Самоприйн
КСамоприйн
УявлПроПрир
КУявлПроПрир
Синергія
КСинергія
ПрийнАгр
КПрийнАгр
Контактність
ККонтактність
ПізнавалПотр
КПізнавалПотр
Креативність
ККреативність
ПотрВлада
КПотрВлада
ПотрУспіх
КПотрУспіх
ПотрПриналеж
КПотрПриналеж

45,3750
45,4167
61,0833
46,2083
51,1250
45,4167
38,0417
58,8333
35,1250
43,3333
38,1250
41,4167
63,4167
48,4583
66,9583
49,0833
46,9167
50,1667
47,0417
46,6667
47,1250
46,9167
31,6667
55,3333
56,0000
61,3333
34,1667
31,5833
11,3750
13,7083
17,8750
18,1250
11,2083
16,7917

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Стд. ошибка среднего

14,37937
12,44087
17,46280
15,27424
17,09643
12,44087
13,92364
16,11013
14,34456
16,30062
18,89171
16,61041
14,61957
13,69538
13,05000
11,72480
12,97126
13,50577
15,19576
13,11046
16,24891
11,95250
12,01690
18,00885
16,89868
18,05226
9,05859
9,60487
3,49922
5,18760
5,04167
5,05889
2,91889
5,09031

2,93518
2,53948
3,56458
3,11784
3,48979
2,53948
2,84215
3,28847
2,92807
3,32735
3,85625
3,39059
2,98421
2,79556
2,66382
2,39332
2,64775
2,75685
3,10182
2,67616
3,31680
2,43979
2,45294
3,67604
3,44943
3,68490
1,84908
1,96059
,71428
1,05892
1,02913
1,03264
,59582
1,03905

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
N
Корреляция
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10
Пара 11
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

ОрієнтВчасі & КЦінОрієнт
Підтримка & КПідтримка
ЦінОрієнт & КЦінОрієнт
ГнучкПовед & КГнучкПовед
Сензитивність & КСензитивність
Спонтанність & КСпонтанність
Самоповага & КСамоповага
Самоприйн & КСамоприйн
УявлПроПрир & КУявлПроПрир
Синергія & КСинергія
ПрийнАгр & КПрийнАгр
Контактність & ККонтактність
ПізнавалПотр & КПізнавалПотр
Креативність & ККреативність
ПотрВлада & КПотрВлада
ПотрУспіх & КПотрУспіх
ПотрПриналеж & КПотрПриналеж

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

-,314
,268
,135
-,034
-,120
,458
-,085
-,247
,176
-,218
,159
,118
,076
-,121
,047
,011
,155

Знч.
,135
,206
,530
,877
,577
,024
,693
,244
,410
,305
,459
,583
,724
,573
,827
,960
,469
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Таблиця 3
Критерий парных выборок
Среднее
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10
Пара 11
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

ОрієнтВчасі - КЦінОрієнт
Підтримка - КПідтримка
ЦінОрієнт - КЦінОрієнт
ГнучкПовед - КГнучкПовед
Сензитивність - КСензитивність
Спонтанність - КСпонтанність
Самоповага - КСамоповага
Самоприйн - КСамоприйн
УявлПроПрир - КУявлПроПрир
Синергія - КСинергія
ПрийнАгр - КПрийнАгр
Контактність - ККонтактність
ПізнавалПотр - КПізнавалПотр
Креативність - ККреативність
ПотрВлада - КПотрВлада
ПотрУспіх - КПотрУспіх
ПотрПриналеж - КПотрПриналеж

Парные разности
Стд. отклонение

-,04167
14,87500
5,70833
-20,79167
-8,20833
-3,29167
14,95833
17,87500
-3,25000
,37500
,20833
-23,66667
-5,33333
2,58333
-2,33333
-,25000
-5,58333

Стд. ошибка среднего

21,76850
19,88513
19,74287
21,64331
22,96686
18,58583
20,86495
19,58107
16,99680
22,13165
18,58232
20,43583
23,77003
13,97798
6,11958
7,10328
5,46066

4,44348
4,05904
4,03000
4,41792
4,68809
3,79382
4,25904
3,99697
3,46946
4,51760
3,79310
4,17145
4,85204
2,85324
1,24915
1,44995
1,11465

Таблиця 4

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10
Пара 11
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

Критерий парных выборок
Парные разности
95% доверительный интервал разности
средних
Нижняя граница
Верхняя граница
ОрієнтВчасі - КЦінОрієнт
-9,23370
9,15037
Підтримка - КПідтримка
6,47825
23,27175
ЦінОрієнт - КЦінОрієнт
-2,62835
14,04501
ГнучкПовед - КГнучкПовед
-29,93084
-11,65250
Сензитивність - КСензитивність
-17,90639
1,48972
Спонтанність - КСпонтанність
-11,13977
4,55644
Самоповага - КСамоповага
6,14784
23,76883
Самоприйн - КСамоприйн
9,60664
26,14336
УявлПроПрир - КУявлПроПрир
-10,42712
3,92712
Синергія - КСинергія
-8,97037
9,72037
ПрийнАгр - КПрийнАгр
-7,63829
8,05496
Контактність - ККонтактність
-32,29596
-15,03737
ПізнавалПотр - КПізнавалПотр
-15,37054
4,70387
Креативність - ККреативність
-3,31905
8,48572
ПотрВлада - КПотрВлада
-4,91741
,25074
ПотрУспіх - КПотрУспіх
-3,24945
2,74945
ПотрПриналеж - КПотрПриналеж
-7,88917
-3,27750

t

-,009
3,665
1,416
-4,706
-1,751
-,868
3,512
4,472
-,937
,083
,055
-5,673
-1,099
,905
-1,868
-,172
-5,009
Таблиця 5

Критерий парных выборок
ст.св.

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10
Пара 11
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

ОрієнтВчасі - КЦінОрієнт
Підтримка - КПідтримка
ЦінОрієнт - КЦінОрієнт
ГнучкПовед - КГнучкПовед
Сензитивність - КСензитивність
Спонтанність - КСпонтанність
Самоповага - КСамоповага
Самоприйн - КСамоприйн
УявлПроПрир - КУявлПроПрир
Синергія - КСинергія
ПрийнАгр - КПрийнАгр
Контактність - ККонтактність
ПізнавалПотр - КПізнавалПотр
Креативність - ККреативність
ПотрВлада - КПотрВлада
ПотрУспіх - КПотрУспіх
ПотрПриналеж - КПотрПриналеж

Значимость (2-сторонняя)

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

,993
,001
,170
,000
,093
,395
,002
,000
,359
,935
,957
,000
,283
,375
,075
,865
,000
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Додаток В-13
Статистичний аналіз показників поведінкового компоненту
експериментальної групи за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее
Пара 1

Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5

Пара 6

Стд. отклонение

N

Стд. ошибка среднего

ЗагСамоеф

29,8333

24

7,27513

1,48503

КЗагСамоеф

24,1667

24

5,01881

1,02446

Достовірність

3,7083

24

1,75646

,35854

КДостовірність

3,9583

24

1,80529

,36850

ПовеінкРегул

5,3750

24

1,86063

,37980

КПовеінкРегул

4,3750

24

1,73988

,35515

КП

5,5833

24

2,66893

,54479

ККП

4,9583

24

1,60106

,32682

МН

5,0000

24

1,53226

,31277

КМН

5,0833

24

1,47196

,30046

ОАП

6,2917

24

2,23566

,45635

КОАП

4,1250

24

1,84891

,37741

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
Корреляция

N

Знч.

Пара 1

ЗагСамоеф & КЗагСамоеф

24

-,180

,399

Пара 2

Достовірність & КДостовірність

24

,106

,623

Пара 3

ПовеінкРегул & КПовеінкРегул

24

,196

,358

Пара 4

КП & ККП

24

,148

,489

Пара 5

МН & КМН

24

,193

,367

Пара 6

ОАП & КОАП

24

,306

,145

Таблиця 3
Критерий парных выборок
Парные разности
Среднее

Стд. отклонение

Стд. ошибка среднего

Пара 1

ЗагСамоеф - КЗагСамоеф

5,66667

9,55381

1,95016

Пара 2

Достовірність - КДостовірність

-,25000

2,38200

,48622

Пара 3

ПовеінкРегул - КПовеінкРегул

1,00000

2,28416

,46625

Пара 4

КП - ККП

,62500

2,90146

,59226

Пара 5

МН - КМН

-,08333

1,90917

,38971

Пара 6

ОАП - КОАП

2,16667

2,42571

,49515
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Таблиця 4
Критерий парных выборок
Парные разности

t

ст.св.

95% доверительный интервал
разности средних
Нижняя граница
Пара 1

ЗагСамоеф - КЗагСамоеф

Пара 2

Верхняя граница

1,63244

9,70089

2,906

23

Достовірність - КДостовірність

-1,25583

,75583

-,514

23

Пара 3

ПовеінкРегул - КПовеінкРегул

,03548

1,96452

2,145

23

Пара 4

КП - ККП

-,60018

1,85018

1,055

23

Пара 5

МН - КМН

-,88950

,72284

-,214

23

Пара 6

ОАП - КОАП

1,14238

3,19095

4,376

23

Таблиця 5
Критерий парных выборок
Значимость (2-сторонняя)

Пара 1

ЗагСамоеф - КЗагСамоеф

,008

Пара 2

Достовірність - КДостовірність

,612

Пара 3

ПовеінкРегул - КПовеінкРегул

,043

Пара 4

КП - ККП

,302

Пара 5

МН - КМН

,833

Пара 6

ОАП - КОАП

,000
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Додаток В-14
Статистичний аналіз показників індивідуально-типологічного компоненту
експериментальної групи за критерієм Колмогорова-Смірнова
Таблиця 1
Статистики парных выборок
Среднее
N
Стд. отклонение
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Брехня
КБрехня
Агравація
КАгравація
Екстраверсія
КЕкстраверсія
Спонт
КСпонт
Агресивність
КАгресивність
Ригідність
КРигідність
Інтроверсія
КІнтроверсія
Сензит
КСензит
Тривожність
КТривожність
Лабільність
КЛабільність

4,8750
4,5833
3,3333
3,4583
5,4583
6,0000
3,2917
6,6250
4,6667
5,6667
3,8750
3,4167
3,7083
3,0417
3,4583
4,3333
3,0417
5,2500
3,0833
5,1250

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Стд. ошибка среднего

2,43726
2,28257
1,49395
1,64129
2,04257
2,14679
1,19707
1,81330
1,68540
2,16025
1,89536
1,38051
1,45898
1,33447
1,28466
1,37261
1,12208
1,48177
1,28255
1,84891

,49750
,46593
,30495
,33503
,41694
,43821
,24435
,37014
,34403
,44096
,38689
,28179
,29781
,27240
,26223
,28018
,22904
,30247
,26180
,37741

Таблиця 2
Корреляции парных выборок
N
Корреляция
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Брехня & КБрехня
Агравація & КАгравація
Екстраверсія & КЕкстраверсія
Спонт & КСпонт
Агресивність & КАгресивність
Ригідність & КРигідність
Інтроверсія & КІнтроверсія
Сензит & КСензит
Тривожність & КТривожність
Лабільність & КЛабільність

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Знч.
-,143
-,154
,010
,053
,183
-,345
-,083
-,460
-,163
,252

,506
,473
,963
,807
,392
,099
,700
,024
,445
,235

Таблиця 3
Критерий парных выборок
Парные разности
Среднее
Стд. отклонение
Стд. ошибка среднего
Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Брехня - КБрехня
Агравація - КАгравація
Екстраверсія - КЕкстраверсія
Спонт - КСпонт
Агресивність - КАгресивність
Ригідність - КРигідність
Інтроверсія - КІнтроверсія
Сензит - КСензит
Тривожність - КТривожність
Лабільність - КЛабільність

,29167
-,12500
-,54167
-3,33333
-1,00000
,45833
,66667
-,87500
-2,20833
-2,04167

3,56894
2,38314
2,94853
2,11961
2,48474
2,70232
2,05715
2,27104
1,99955
1,96666

,72851
,48646
,60187
,43266
,50719
,55161
,41991
,46357
,40816
,40144
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Таблиця 4

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Критерий парных выборок
Парные разности
95% доверительный интервал разности
средних
Нижняя
Верхняя граница
граница
Брехня - КБрехня
-1,21536
1,79870
Агравація - КАгравація
-1,13131
,88131
Екстраверсія - КЕкстраверсія
-1,78672
,70339
Спонт - КСпонт
-4,22837
-2,43830
Агресивність - КАгресивність
-2,04921
,04921
Ригідність - КРигідність
-,68276
1,59942
Інтроверсія - КІнтроверсія
-,20199
1,53533
Сензит - КСензит
-1,83397
,08397
Тривожність - КТривожність
-3,05267
-1,36400
Лабільність - КЛабільність
-2,87211
-1,21122

t

ст.св.

,400
-,257
-,900
-7,704
-1,972
,831
1,588
-1,888
-5,411
-5,086

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Таблиця 5
Критерий парных выборок
Значимость (2-сторонняя)

Пара 1
Пара 2
Пара 3
Пара 4
Пара 5
Пара 6
Пара 7
Пара 8
Пара 9
Пара 10

Брехня - КБрехня
Агравація - КАгравація
Екстраверсія - КЕкстраверсія
Спонт - КСпонт
Агресивність - КАгресивність
Ригідність - КРигідність
Інтроверсія - КІнтроверсія
Сензит - КСензит
Тривожність - КТривожність
Лабільність - КЛабільність

,693
,799
,377
,000
,061
,415
,126
,072
,000
,000
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Додаток В-15
Результати статистичного аналізу результатів контрольної та
експериментальної груп за критерієм Ст’юдента
Таблиця 1
Група
Рефлексивн
Самовпевн
ДзеркалЯ
Самоприйнят
Самопривяз
Самозвинув
Соц.фрустр
Соц.статус
Соц.оточен
Самопідтр
ГнучкПов
Самоповага
Контактність
ПотрУпринал
ЗагСамоеф
ПоведРугул
ОАП
Тривожність
Лабільність
Спонтанність

Среднее

N
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24

4,1367
5,7501
4,4388
6,2560
5,0128
6,2913
4,8678
6,1667
5,5239
6,4554
6,4739
3,8769
1,6522
1,6710
2,2644
1,5303
1,9050
1,5709
54,1344
61,0855
58,9528
38,0473
50,3089
63,4164
53,9106
31,6667
11,4766
11,2061
29,3472
29,8396
6,8267
5,3790
4,8239
6,2913
2,9554
3,2943
4,9554
3,0422
5,7356
3,0836

Групповые статистики
Стд. отклонение
1,77080
1,57441
1,22313
1,25098
1,76865
1,91110
1,86761
1,16491
1,09253
1,88406
1,72640
1,11001
,23764
,45949
,17205
,57234
,40803
,88909
12,67874
14,40237
17,76542
13,53036
16,78745
12,74435
10,38122
11,05023
5,78296
5,46777
5,56943
6,60287
2,08110
1,61936
1,75622
1,71960
,64838
1,09733
2,37444
1,23495
2,94793
1,43245

Стд. ошибка среднего
,85861
1,14706
1,67621
1,22971
,97620
1,82168
,87002
1,60835
,91437
1,69621
1,08908
1,09032
,67792
,76651
,43449
,65813
,93371
1,69682
1,49420
1,75953
1,09367
1,65300
1,97842
1,55697
1,22344
1,35000
1,56844
1,87655
2,65636
2,80667
,24526
,19784
,20697
,21008
,63838
,45627
,84638
1,09388
2,09866
2,09766
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Таблиця 2
Критерий для независимых выборок
Критерий равенства дисперсий Ливиня
F
Знч.

Рефлексивн
Самовпевн
ДзеркалЯ
Самоприйнят
Самопривяз
Самозвинув
Соц.фрустр
Соц.статус
Соц.оточен
Самопідтр
ГнучкПов
Самоповага
Контактність
ПотрУпринал
ЗагСамоеф
ПоведРугул
ОАП
Тривожність
Лабільність

Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается

5,172

,009

6,194

,014

4,376

,043

3,986

,022

2,588

,053

4,262

,001

,103

,749

3,195

,010

1,561

,047

1,833

,078

3,384

,008

6,139

,014

3,474

,002

,636

,987

,844

,717

3,209

,024

3,083

,001

4,089

,001

3,678

,001

2,437

,000

Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Равенство дисперсий не предполагается
Равенство дисперсий не предполагается

Спонтанність
Равенство дисперсий не предполагается
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Таблиця 3
Критерий для независимых выборок
t-критерий равенства средних
t
ст.св.
Значимость (2сторонняя)

Рефлексивн
Самовпевн
ДзеркалЯ
Самоприйнят
Самопривяз
Самозвинув
Соц.фрустр
Соц.статус
Соц.оточен
Самопідтр
ГнучкПов
Самоповага
Контактність
ПотрУпринал
ЗагСамоеф
ПоведРугул
ОАП
Тривожність

Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий

Лабільність
Спонтанність

Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий

-6,548
-6,522
-6,299
-6,244
,650
,652
7,695
7,746
4,839
4,875
1,314
1,315
-5,778
-5,774
-8,813
-8,778
7,169
7,212
-1,611
-1,603
8,304
8,384
10,885
10,992
-1,225
-1,222

137
132,705
137
124,666
137
136,726
137
135,267
137
134,589
137
136,812
137
135,948
137
132,678
137
135,812
137
131,799
137
131,949
137
131,796
137
134,558

,000
,000
,000
,000
,517
,515
,000
,000
,000
,000
,191
,191
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,110
,111
,000
,000
,000
,000
,223
,224

-5,797
-5,762
3,799
3,833
-6,666

137
129,540
137
132,918
137

,000
,000
,000
,000
,000

-6,671

136,638

,000
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Таблиця 4
Критерий для независимых выборок
t-критерий равенства средних
Разность
Стд. ошибка
средних
разности

Рефлексивн
Самовпевн
ДзеркалЯ
Самоприйнят
Самопривяз
Самозвинув
Соц.фрустр
Соц.статус
Соц.оточен
Самопідтр
ГнучкПов
Самоповага
Контактність
ПотрУпринал
ЗагСамоеф
ПоведРугул
ОАП

Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий

Тривожність
Лабільність
Спонтанність

Равенство дисперсий не предполагается

-18,52135
-18,52135
-17,41708
-17,41708
1,75352
1,75352
19,10614
19,10614
12,83852
12,83852
3,88702
3,88702
-14,06882
-14,06882
-19,24585
-19,24585
18,55410
18,55410
-3,70108
-3,70108
22,36546
22,36546
27,67247
27,67247
-2,22616
-2,22616

2,82869
2,83977
2,76491
2,78950
2,69914
2,68773
2,48308
2,46652
2,65303
2,63341
2,95907
2,95528
2,43502
2,43639
2,18392
2,19252
2,58807
2,57263
2,29779
2,30837
2,69337
2,66756
2,54224
2,51760
1,81778
1,82190

-5,99233
-5,99233
1,20771
1,20771
-1,96745
-1,96745

1,03363
1,03997
,31792
,31511
,29514
,29491
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Таблиця 5

Рефлексивн
Самовпевн
ДзеркалЯ
Самоприйнят
Самопривяз
Самозвинув
Соц.фрустр
Соц.статус
Соц.оточен
Самопідтр
ГнучкПов
Самоповага
Контактність
ПотрУпринал
ЗагСамоеф
ПоведРугул
ОАП

Критерий для независимых выборок
t-критерий равенства средних
95% доверительный интервал
разности средних
Нижняя
Верхняя граница
граница
Предполагается равенство дисперсий
-24,11489
-12,92782
Равенство дисперсий не предполагается
-24,13841
-12,90429
Предполагается равенство дисперсий
-22,88450
-11,94966
Равенство дисперсий не предполагается
-22,93799
-11,89617
Предполагается равенство дисперсий
-3,58384
7,09088
Равенство дисперсий не предполагается
-3,56138
7,06843
Предполагается равенство дисперсий
14,19602
24,01625
Равенство дисперсий не предполагается
14,22820
23,98408
Предполагается равенство дисперсий
7,59232
18,08471
Равенство дисперсий не предполагается
7,63031
18,04673
Предполагается равенство дисперсий
-1,96434
9,73838
Равенство дисперсий не предполагается
-1,95691
9,73096
Предполагается равенство дисперсий
-18,88391
-9,25374
Равенство дисперсий не предполагается
-18,88694
-9,25071
Предполагается равенство дисперсий
-23,56440
-14,92730
Равенство дисперсий не предполагается
-23,58267
-14,90904
Предполагается равенство дисперсий
13,43638
23,67183
Равенство дисперсий не предполагается
13,46651
23,64170
Предполагается равенство дисперсий
-8,24481
,84265
Равенство дисперсий не предполагается
-8,26733
,86518
Предполагается равенство дисперсий
17,03951
27,69142
Равенство дисперсий не предполагается
17,08875
27,64218
Предполагается равенство дисперсий
22,64538
32,69957
Равенство дисперсий не предполагается
22,69234
32,65260
Предполагается равенство дисперсий
-5,82070
1,36838
-5,82942
1,37710
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий
Равенство дисперсий не предполагается
Предполагается равенство дисперсий

Тривожність
Лабільність
Спонтанність

Равенство дисперсий не предполагается

-8,03627
-8,04985
,57904
,58444
-2,55107
-2,55063

-3,94839
-3,93481
1,83639
1,83098
-1,38384
-1,38427
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Додаток Г
Приклади корекційно-розвивальних занять
Приклад 1:
Тема: «Релаксація та пошук зовнішньої опори»
Мета: 1. Встановити групові правила та норми, домовитись про умови взаємодії у
групі. 2. Створити сприятливі умови для саморозкриття в групі.
3. Навчити
правоохоронців технікам релаксації. 4. Сприяти усвідомленню об'єктивних
можливостей отримання зовнішньої підтримки.
Тренінгове заняття розпочалось зі вступного слова ведучого, який пояснив
структуру роботи тренінгової групи, тривалість та регламент, означив особливості
тренінгової роботи та вніс перші правила роботи (конфіденційність, правило «стоп»
тощо.
Вступна вправа 1: «Знайомство».
Учасникам групи запропоновано розповісти про себе у формі: ім'я або нік, за яким
він бажає, щоб до нього звертались протягом усієї корекційно-розвивальної програми та
п'ять рис характеру, які він вважає найбільш типовими для себе. Розпочав знайомство
ведучий, а далі респонденти говорили по черзі по колу.
Вправа 2: «Безпечні правила».
Учасникам пропонується поміркувати на тему, що б забезпечило їм можливість
саморозкриватись у групі, та що лякає їх у груповій роботі. Метою вправи було
встановити групові правила та підвищити рівень безпеки.
Вправа 3: «Безпечне місце» (за Е. Еріксоном)
Вправа орієнтована на досягнення внутрішнього спокою, пошуку безпечного та
ресурсного внутрішнього стану, здобуття ресурсів на проходження тренінгової роботи.
Техніка заснована на методах недирективного гіпнозу Еріксона. Ведучий дає учасникам
групи наступну інструкцію: заплющте очі та слухайте мою мову, намагайтеся уявити те,
що я вам запропоную.
Текст навіювання: «Уявіть собі місце, в якому ви почуваєте себе максимально
безпечно. У кожного з вас це місце може бути своїм: це може бути ліс, узбережжя моря,
гори або ж навіть квартира чи будинок. Роззирніться навколо, погляньте, що
знаходиться зліва від вас, тепер подивіться направо. Уявіть всі деталі навколо вас.
Можливо, там є інші люди, звірі чи ще якісь істоти. Можливо, там є інші відчуття чи
запахи. Проте найголовніше, там є велика кількість сили та ресурсів. Ця сила може
відчуватися як вітер, як густе повітря навколо вас або ж будь-яким іншим чином. Зараз
зберіть собі стільки сили з цього місця, скільки вам потрібно. У вас на це є декілька
хвилин, а коли ви відчуєте, що вам достатньо, можете потроху розплющувати очі».
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Після того, як всі члени групи розплющили очі, учасникам дається можливість
поділитися власними почуттями, кожен може розповісти, як йому було в цьому місці і
що це було за місце.
Вправа 4: «М'язова релаксація: прогресивна та диференціальна» (за
Е.Джейкобсоном)
Вправа покликана продемонструвати респондентам, як можна розслабити себе та
власне тіло за допомогою напруження та розслаблення м'язів.
Інструкція: «Зараз я казатиму вам, яку групу м'язів потрібно напружити або
спробувати розслабити. Може бути, що на деякі м'язи важко впливати і ви можете
відчути, що не можете їх контролювати. Головне намагатися і стежити за тим, щоб інші
м'язи не задіювались, коли того не вимагає інструкція. Тепер глибоко вдихніть декілька
разів та повільні видихніть. Сядьте як зручніше.
1. Напружуємо руки. Чергуємо напруження пальців та розведення їх у боки з
розслабленням. Цей рух чергуємо зі зведенням долоні в кулак та розслабленні долоні.
2. М’язи рук. Спробуйте напружити біцепси, не напружуючи при цьому долоні.
Чергуйте цей рух з напруженням тріцепсів. Для цього спробуйте зігнути руки в інший
бік, таким чином тріцепси напружаться.
3. Плечі. Підніміть плечі максимально вверх, далі відведіть їх максимально назад
та відпустіть максимально вниз. Стежте, щоб руки при цьому були розслабленими.
4. Шия. Повільно поверніть голову вправо максимально, а надалі поверніть її
вліво таким же чином. Далі замініть цей рух такими ж нахилами вперед. Для цього
опустіть голову максимально вниз, притиснувши підборіддя до грудей, а далі поверніть
голову в статичне розслаблене положення, дивлячись вперед.
5. Рот. Максимально широко відкрийте рот, а через декілька секунд закрийте
його. Потім максимально стисніть губи й знову розслабте їх через декілька секунд.
6. Язик. Спочатку спробуйте чергувати максимальне висолоплення язика з
розслабленням. Окрім того, язик треба по черзі притискати до піднебіння, а потім до дна
ротової порожнини».
Вправа 5: «Релаксація за допомогою образу»
Учасникам пропонується згадати ті епізоди свого життя, коли вони почувались
розслаблено та отримували задоволення. Тренер допомагає пригадати такі ситуації,
перелічуючи типові варіанти, які можуть бути універсальними для більшості. Серед
них: прийняття ванни, заняття йогою, відпочинок на пляжі, прогулянка по лісі та інші
подібні ситуації. В цей час учасники намагаються як можна чіткіше уявити образи, які
до них приходять. Головне завдання – отримати досвід занурення в емоційний стан за
допомогою самого лише образу. Важливим моментом є повне та всебічне уявлення
образу, який приводить в стан розслаблення. Тренер нагадує, що повернення в уяві до
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даного образу може стати постійним ресурсом та є способом управління власним
емоційним станом.
Особливістю цієї вправи є наявність домашнього завдання. Респондентам
пропонується вдома знайти картинки, які асоціюються у них зі станом спокою та
роздрукувати їх. На наступному занятті зі знайденими картинками буде запропоновано
створити колаж «Мій ресурсний стан».
Вправа 6: «Аналіз досвіду» (авторська)
Респондентам пропонується пригадати ситуацію, яка викликала у них певні
труднощі. Наприклад, завдання, отримане на роботі. Кожен має в декількох словах
записати суть цієї ситуації. Надалі потрібно створити таблицю на декілька колонок:
1. Ресурси, які я міг використовувати для вирішення ситуації.
2. Чого мені не вистачало, щоб успішно вирішити ситуацію.
3. Де я міг шукати ресурси, яких не вистачає.
Важливо, щоб учасники всебічно проаналізували власну історію і справді виявили
ресурси, яких їм бракувало. Тренер дає інструкцію про те, що остання колонка має
містити всі можливі варіанти, які тільки спадають на думку, навіть, якщо вони здаються
безглуздими. Після обговорення цієї частини, респондентам пропонується продовження
техніки. Тепер їм необхідно звернутися до 3 колонки і проаналізувати кожен підпункт за
двома критеріями: чому я не використав цей варіант та що трапилось би, якби я його
використав. За допомогою цієї техніки можуть стати усвідомленими обмежуючі
установки, які не є об'єктивно підкріпленими, щодо звернення за допомогою.
Вправа 7: «Пошук зовнішньої опори» (авторська)
За допомогою попередньої вправи учасники зрозуміли, що існують певні
установки щодо звертання за допомогою до інших людей, тобто пошуку зовнішньої
опори. Для кращого усвідомлення можливостей зовнішньої допомоги та особливостей
свого ставлення до цього була запропонована робота з метафоричними асоціативними
картами, а саме з колодою «ОН».
Колода складається з карток з малюнками та карток зі словами. Респондентам
було запропоновано витягнути картки, кожна з яких відповідатиме на одне з наступних
питань:
1. На яку допомогу я зазвичай чекаю від інших?
2. Якої допомоги я ніколи не попрошу?
3. Що заважає мені звернутися за допомогою?
4. Що станеться, якщо я звернусь за такою допомогою, яку раніше не посмів би
просити?
5. Що зміниться, якщо необхідна допомога буде надана?
На 1, 2 та 5 питання обов'язково витягати картки з картинками, а 3 та 4 питання
можуть потребувати також і карток зі словами.
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Після цієї та кожної із запропонованих вправ відбувається шерінг. Розвиток
навичок шерінгу та надання зворотного зв’язку дуже важливий елемент розвитку
рефлексії. Висловлення власних почуттів та думок в групі допомагає краще їх
усвідомити, зануритися в процес самопізнання. Окрім того, цей процес допомагає
згуртувати групу, створити атмосферу довіри та відвертості.
Приклад 2:
Тема 6: «Підвищення рівня рефлексивності»
Мета: 1. Підвищити інтерес до самопізнання. 2. Розвинути навички самоаналізу.
3. Розширити знання про власну особистість. 4. Стимулювати інтерес до самопізнання
та саморозвитку.
Вступ
Тренінг розпочинається зі вступного слова ведучого: Темою сьогоднішнього
заняття є розвиток рефлексивності. Насправді, всі 5 занять до цього ми побічно
розвивали цю характеристику. Рефлексивність - це здатність та схильність до
самопізнання, занурення у власний чуттєвий світ та саморозуміння. Ця риса є важливою
для саморозвитку людини та допомагає краще зрозуміти себе, стати щасливою
людиною, яка живе в гармонії з собою.
Вправа 1: «Мій настрій» (авторська)
Учасникам пропонується розпочати заняття з загального шерінгу. Кожен з них по
черзі мусить виразити свій настрій з допомогою загадки. Респондент перелічує ситуації,
в яких він переживав той самий настрій, який в нього зараз. Перед цим відповідь на
питання «Який у мене настрій» учасники мають записати на аркуші та заховати її в
кишеню. Наприклад: «Я відчуваю себе так само, коли на вулиці сонячно, коли граю на
гітарі або коли їм улюблений пиріг».
Далі всі учасники, які мають однаковий настрій, мають об'єднатися в групи і
продемонструвати власний аркуш-відповідь. Саме тоді з’ясовується, чи всі учасники
правильно визначили настрій групи, коли до неї долучалися.
Вправа спонукає усвідомити власний настрій, інтегрувати його з вже наявними в
пам'яті образами, спробувати вербально оформити настрій у нестандартний спосіб та
визначити настрій інших учасників. Окрім того, частіше за все вправа демонструє, що
для кожного з учасників та чи інша ситуація асоціюється з різними емоціями. Це
допомагає усвідомити унікальність кожного з членів групи та власного емоційного
світу.
Вправа 2: «Мої сильні та слабкі сторони» (авторська)
Вправа покликана систематизувати знання про себе, зануритись в роздуми про
власну особистість. За інструкцією, респонденти мають накреслити таблицю, яка
міститиме наступні пункти:
1. Навички, якими я володію та використовую.
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2. Навички, яких я потребую, та не володію.
3. Навички, якими я володію, та не потребую.
Після заповнення таблиці учасникам пропонується проаналізувати її в парах.
Після цього бажаючі можуть поділитися на групу. Перша колонка є дуже ресурсною,
допомагає підсумувати власні сильні сторони. Друга колонка окреслює зони
найближчого зростання, адже потреби вже є актуалізованими, а отже з них можна
сформувати ціль. Важливо звертати увагу на те, що третя колонка є не менш важливою
за перші дві. Адже це може бути джерелом ресурсів, які людиною на даний момент
ігноруються.
Вправа 3: «Хто я?»
Учасникам пропонується дати відповідь на просте питання «Хто я?», але
відповідь потрібно дати як можна більшу кількість разів, не менше 20. Насправді метою
є написати ролі, які людина виконує в своєму житті. Завдяки вправі людина усвідомлює,
наскільки багатогранним є її життя і той факт, що їй постійно доводиться узгоджувати
ролі між собою. Деякі респонденти можуть виявити, що в них є конфліктуючі ролі і тоді
виникає питання, яким чином їх поєднувати. Таким чином можна виявити наявність
внутрішніх конфліктів та суперечливих переконань.
Після виконання вправи пропонується поділитись своїми відкриттями. Це
дозволяє полегшити прийняття власних виявлених особливостей, шляхом обміну
досвідом.
Вправа 4: «Мій життєвий шлях»
Респондентам пропонується намалювати лінію свого життя, позначивши на ній
всі важливі події. Особливість вправи: учасники малюють не лише минуле й майбутнє,
не тільки фактичні, але й гіпотетичні події. Аналізувати результати цієї вправи можна за
багатьма показниками. По-перше, учасник позначає початок та кінець свого шляху,
вказує точку, в якій знаходиться зараз. Формально, початком відліку є момент
народження, а кінцем – момент смерті. Зацікавленість викликає, коли замість цих подій
учасники обирають інші (наприклад, кінцем лінії життя – вихід на пенсію).
Позначення теперішнього моменту допомагає зрозуміти, як людина оцінює успіхи
у досягненні мети свого життя, власну самореалізацію. Для більшості респондентів
точка теперішнього виявилась ближче до початку життєвого шляху. Тобто, професійний
шлях тісно пов'язаний з життєвим. По-друге, досить цікавим для самоаналізу є вибір
важливих життєвих подій, оскільки, одну й ту саму подію люди можуть по-різному
визначити як важливу чи неважливу. По-третє, тренер звертає увагу учасників на
гіпотетичні події майбутнього, як на певний орієнтир, що допомагає краще усвідомити
власні пріоритети.
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Важливою частиною вправи є обговорення з тренером результатів. Під час цього
обговорення тренер спрямовує учасника на усвідомлення описаних аспектів, тим самим
розширюючи знання про себе.
Вправа 5: «П’ять субособистостей» (за К. Юнгом)
Для виконання вправи кожному з учасників потрібно 5 аркушів паперу. По черзі
потрібно записати риси характеру, які відповідають завданню, на кожне питання
потрібно писати відповідь на кожному аркуші. Таких рис має бути мінімум 5 на
кожному з аркушів.
1. Риси характеру, які притаманні мені у компанії друзів?
2. Риси характеру, які я виявляю лише наодинці з собою?
3. Риси характеру, що є мої слабкостями?
4. Риси характеру, що роблять мене сильним?
5. Риси характеру, які точно мені не притаманні, але дратують в інших людях?
Після виконання цієї частини вправи тренер мусить прочитати невелику лекцію
про архетипи, які виділяв К.Юнг, адже саме прояв кожного з цих архетипів учасники
описували на аркушах. Першим з них є персона (соціальне Я людини), тобто, тією
частиною особистості, яку вона активно демонструє при взаємодії з іншими.
Другим архетипом є самість (центральне Я), яке є справжнім але часто
приховуваним від інших. Третій архетип – аніма (жіночий початок), що відповідає за
м'якість та слабкості нашої особистості. Четвертий –анімус (чоловіча частина), що
виявляється в умовно чоловічих рисах характеру, тобто в таких, що виявляють силу.
П'ятий – тінь, який є нашим таємним боком і ми не хочемо його визнавати, але не
можемо позбавитись від його впливу на нас.
Надалі тренер дає інструкцію поділитись по парах та виконати наступне завдання.
Спочатку один учасник допомагає іншому з виконанням, потім навпаки. Тож, одному з
пари потрібно розкласти всі 5 листів на підлогу навколо себе. Далі необхідно ставати по
черзі на кожен лист паперу, при цьому максимально актуалізуючи саме ті риси
характеру, які на ньому зображені. Стаючи на кожен з аркушів необхідно розповісти
партнеру про себе на цьому аркуші, що це за людина, який образ виникає в цих умовах.
Цей образ потрібно візуалізувати та словесно описати, можливо, додати звуки, щоб
образ звучав.
Після виконання цього алгоритму, респонденту варто спробувати подивитись на
всі частини себе, що відображені на аркушах, одночасно. У цей момент партнер повинен
запропонувати змінити положення аркушів відносно один одного за бажанням.
Зазвичай, після вправи більшість респондентів зсуває листи ближче, що свідчить про
певну інтеграцію частин особистості, або стає видно, яку саме з частин людина не
приймає в собі, яку прийняти найлегше та найважче, яка є головнішою, а яка вимушена
лише підкорюватись.
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Коли розташування змінено, пропонується інтегрувати всі образи і створити для
них один спільний образ, що втілюватиме кожну з частин окремо та їх загальний
взаємозв'язок. При цьому, частини можуть створити з власних окремих звуків спільну
мелодію. Загалом вправа сприяє поглибленню знань про себе, формуванню схильності
аналізувати процеси, які раніше заперечувались та загальній інтеграції відокремлених
частин особистості.
Вправа 6: «Чарівні опори» (І. Дронь)
Техніка спрямована на усвідомлення своїх справжніх потреб, з'ясування значимих
цілей, формування інтересу до самопізнання. Для її виконання необхідні різні дрібні
предмети, що мають не надто конкретний вигляд, наприклад, скляні чи гумові кульки,
камінці, бантики, бусини та інше. Учасникам пропонується обрати предмет, який буде
початком та кінцем його шляху. Треба покласти ці предмети на площину, розташовуючи
один відносно одного будь-яким чином, як забажає учасник. Тепер кожному з учасників
пропонується обрати предмети, які будуть символізувати шлях від початкової точки до
фінальної.
Коли шлях побудовано, учасникам пропонується спробувати зрозуміти, що собою
символізує цей шлях, яка його кінцева мета, що означає кожен із кроків. За допомогою
техніки можна усвідомити найбільш важливу свою ціль на даний момент й створити
покроковий план її досягнення.
Кожна вправа супроводжується шерінгом, але, на відміну від першого заняття,
тренер особливу увагу звертає на формат цього процесу. Повідомлення не повинні
відображати оцінку та бути агресивними. Вони повинні розкривати власні переживання,
що виникають у відповідь на реальні події. Це стимулює самозаглиблення та оберігає
інших учасників групи від травмування.

262
ДодатокД
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дослідження:
1. Полухіна М.П. Особливості переживання кризових станів молодими
співробітниками правоохоронних органів. Актуальні проблеми психології: Збірник
наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Том Х.
Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 28. Київ:
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. С. 330–338.
2. Полухіна М.П. Психологічний зміст кризи професійного становлення
особистості. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Г.Сковороди». Вип. 37-1, Том VI (74): Тематичний
випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору». Київ: Гнозис, 2017. С. 417–427.
3. Полухіна М.П. Психологічні особливості кризи професійних експектацій
правоохоронців. Право і безпека: Науковий журнал. Харк. нац. ун-т внутрішніх
справ. Харків: ISSN 1727-1584, № 3 (66), 2017. С. 145–149.
4. Полухіна М.П. Особливості поведінкового компонента кризи професійного
становлення особистості у ранній дорослості. Психологічний часопис:збірник
наукових праць; за ред. С.Д. Максименка. № 2. Вип. 12. Київ: Інститут психології
імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. С. 83–
98.
5. Polukhina M. Features of the value-motivational component of the individual
professional development crisis in early adulthood. Fundamental and applied
researches in practice of leading scientific schools. № 25 (1), 2018. PР. 108–113.
Наукові праці апробаційного характеру:
6. Полухіна

М.П.

Проблема

індивідуальності

в

професійній

діяльності

працівників правоохоронних органів. «Індивідуальність у психологічних вимірах
спільнот та професій». Програма та збірник матеріалів I Всеукраїнської науковопрактичної конференції 19-20 квітня 2016 р., м. Київ. НАУ. Київ: НАУ, 2016. С. 47-52.

263
7. Полухіна М.П. Психологічні особливості професійного становлення фахівця
в особливих умовах діяльності. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної
конференції «АВІА-2017», 19-21 квітня 2017 р. м. Київ, НАУ. С.38.28-38.32.
8. Polukhina M.Р. Peculiar features of crisis conditions experienced by workers in
special activities. PROCEEDINGS The VII World Congress «AVIATION in the XXI-st
CENTURY», «Safety in Aviation and Space Technologies», September 19-21, 2016,
Volume 3. Kyiv, 2016. РР. 9.154-9.158.
9. Polukhina M.Р. The problem of the crisis of professional identity formation in the
philosophical and psychological sources. Proceedings of III International scientific
conference “Modern scientific achievements: experience exchange”. Morrisville, Lulu
Press., 2017. РР. 216-218.
10. Полухіна М.П. Особливості переживання кризових станів молодими
співробітниками органів внутрішніх справ. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки.
Гуманітарні

науки:

Тези

доповідей

XV

Міжнародної

науково-практичної

конференції. м. Київ, 8-9 квітня 2015 р., НАУ. Ред. кол. М.С. Кулик та ін. Київ:
НАУ, 2015. С. 93.
Опубліковані праці, які додатково відображають результати дисертації:
11. Полухіна М.П. Особливості поведінки правоохоронців в екстремальних
ситуаціях. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних
досягнень: збірник наукових праць за заг. ред. Л.В.Помиткіної, Т.В.Вашеки,
О.В.Сечейко. Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. С.221-226.

264
Додаток Ж
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
1. XV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і
студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 8-9 квітня 2015 р.,
очна форма участі. Тема доповіді: Особливості переживання кризових
станів молодими співробітниками органів внутрішніх справ.
2. VII Всесвітній конгрес «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» Safety in
Aviation and Space Technologies», м. Київ, 19-21 вересня 2016 р., очна форма
участі. Тема доповіді: Peculiar features of crisis conditions experienced by
workers in special activities (Особливості переживання кризових станів
працівників в особливих умовах діяльності).
3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENTIFIC
ACHIEVEMENTS: EXPERIENCE EXCHANGE», м. Моррісвілль, США, 26
лютого 2017 р., дистанційний формат. Тема доповіді: The problem of the
crisis of professional identity formation in the philosophical and psychological
sources

(Проблема

кризи

професійного

становлення

особистості

у

філософсько-психологічних джерелах)
4. ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017», м. Київ,
19-21 квітня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: Психологічні
особливості професійного становлення фахівця в особливих умовах
діяльності.
5. X

Міжнародна

науково-практична

конференція

«АВІАЦІЙНА

ТА

ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ДОСЯГНЕНЬ», м. Київ, 25-26 травня 2017 р., очна форма участі. Тема
доповіді:
ситуаціях.

Особливості

поведінки

правоохоронців

в

екстремальних

265
6. ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і
студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ» “ПСИХОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ У СВІТІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ»,
м. Київ, 5 квітня 2018 р., очна форма участі. Тема доповіді: Психологічні
особливості кризи професійних експектацій особистості
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
1. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Індивідуальність у
психологічних вимірах спільнот та професій», м. Київ, 19-20 квітня 2016 р.,
очна форма участі. Тема доповіді: Проблема індивідуальності в професійній
діяльності працівників правоохоронних органів.

