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АНОТАЦІЯ
Шемчук О. М. Формування професійного мислення у майбутніх
молодших

спеціалістів

військовослужбовців

прикордонної

Державної

служби

(на

прикордонної

прикладі

служби

жінок-

України).

–

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. – Київ, 2021.
Дисертацію присвячено дослідженню актуального наукового завдання, яке
стосується

формування

професійного

мислення

у

майбутніх

молодших

спеціалістів прикордонної служби – жінок-військовослужбовців Державної
прикордонної служби України (далі – молодших спеціалістів прикордонної
служби – жінок-військовослужбовців).
На основі проведеного аналізу наукових джерел і з урахуванням специфіки
військово-професійної діяльності молодших спеціалістів прикордонної служби –
жінок-військовослужбовців, конкретизовано сутність їх професійного мислення,
доведено кореляцію його структури з цілями, змістом та особливостями
професійної діяльності, визначено етапи формування їх професійного мислення та
виокремлено індикатори його сформованості. Сформульовано дефініцію поняття
«професійне мислення жінок військовослужбовців – молодших спеціалістів», що
являє

собою

їх

складний

багатоаспектний

контекстний

мисленнєвий

пізнавальний процес, спрямований на сприйняття цінностей і мотивації
військово-професійної діяльності, набуття професійної компетентності, що є
надійною психічною підвалиною успішної їх професійної діяльності у ДПС
України та розв’язання відповідних посадових компетенцій, професіоналізації,
професійного розвитку та самовдосконалення на основі побудови стратегій
прийняття оптимальних професійно-практичних рішень розв’язання службовопрофесійних завдань у процесі проходження служби на державному кордоні
України.
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З’ясовано, що їх професійне мислення зумовлено цілями, змістом і
специфікою професійної діяльності, а також статтю, зокрема характеризується
такими особливостями: високою рухливістю нервових процесів і швидкістю
мисленнєвих процесів, що має практичну спрямованість і характеризується
мультизавданнєвістю, збалансованістю та універсальністю мисленнєвих задач і
завдань; здійсненням у процесі активної міжособистісної взаємодії як з
громадянами України, так і з іноземцями, що ускладнює мисленнєві процеси;
протіканням мисленнєвих процесів у стресогенних ситуаціях, особливо у разі
виникнення надзвичайних і позаштатних ситуацій професійної діяльності;
зумовленістю мисленнєвих процесів цінностями військово-професійної діяльності
та вмотивованістю на досягнення успіхів у ній, аніж на уникнення невдач.
Доведено, що для професійного мислення жінок-військовослужбовців
характерне оперування відмінними критеріями оцінювання моральних суджень і
професійних ситуацій, а тип морального міркування базується на людських
відносинах і турботі про ближнього, на основі дотримання пріоритету
справедливості та гуманізму. Їх професійне мислення орієнтоване на вирішення
таких

завдань,

у

яких

проявляються

його

самостійність,

стабільність,

практичність і контекстність. Вони гостро реагують на безпосередні стресові
чинники службового середовища, більш послідовні і відтерміновані в часі у
процесі ухвалення професійних рішень, використовують стратегію підтримання
своїх дій з найближчого оточення, а також прагнуть уникати стресових ситуацій,
а не мислити про їх наближення та ймовірне виникнення.
Загальна
основним

методика

завданням

професійного

експериментального

дисертації

мислення

у

дослідження

з’ясування

–

майбутніх

молодших

змістових

співвідносна

з

характеристик

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців і цілеспрямоване його формування у процесі професійної
підготовки.

Для

цього

розроблено

та

впроваджено авторську програму

професійно-психологічного тренінгу «Формування професійного мислення жіноквійськовослужбовців – молодших спеціалістів Державної прикордонної служби
України», призначеного для формування їх професійного мислення, шляхом
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опанування та закріплення ними професійних знань, формування практичного
інтелекту, професійних мисленнєвих навичок і вмінь, стимулювання розумових
процесів у

навчальній

діяльності,

оволодіння

професійними прийомами,

способами та засобами конкретного практичного аналізу, систематизації та
узагальнення професійної інформації та фахових ситуацій на кордоні як суб’єкта
професійної діяльності, їх стимулювання щодо переосмислення професійних і
фахових завдань, ціннісно-мотиваційних, когнітивних, операційно-регуляційних і
рефлексивно-оцінних підвалин професійного мислення у процесі набуття
професійної освіти.
Програма тренінгу складається з вступної частини, основної (4 блоки),
заключної частини, що реалізується за ціннісно-мотиваційним, когнітивним,
операційно-процесуальним,

індивідуально-психічним

і

суб’єктним

напрямами.
З групами жінок-військовослужбовців було проведено тестування, з метою
з’ясування початкового рівня сформованості їх професійного мислення, для
формування експериментальних (далі – ЕГ) і контрольних (далі – КГ) груп, а
одержані експериментальні результати були опрацьовані методами математичної
статистики для з’ясування наявності статистично значущих змін в ЕГ у
порівнянні з КГ. Аналіз результатів формувального експерименту дає підстави
стверджувати

про

достатню

результативність

професійно-психологічного

тренінгу в ЕГ, оскільки одержані результати засвідчують наявність статистично
значущих змін у його сформованості (підвищення здатності до узагальнення,
аналізу та інтерпретації, просторової уяви, емоційної стійкості, абстрактносимволічного,

словесно-логічного,

креативного,

наочно

образного

та

найголовніше практичного мислення), а в КГ – ні. З’ясовано позитивну динаміку
у співвідношенні провідних типів професійного мислення в ЕГ – зменшення
прояву адаптаційно-орієнтувального типу та збільшення ресурсно-рефлексивного
й продуктивно-творчого типів професійного мислення.
Це підтверджує гіпотезу дослідження про те, що формування професійного
мислення у молодших спеціалістів жінок-військовослужбовців у процесі набуття
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професійної освіти у закладі освіти буде результативним, якщо впровадити
програму психологічного тренінгу для них.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
– вперше:
– запропоновано

дефініцію

поняття

«професійне

мислення

жінок

військовослужбовців – молодших спеціалістів ДПС України» як важливу
складову психічної пізнавальної системи жінок-військовослужбовців – молодших
спеціалістів, що представляє складний багаторівневий психічний пізнавальний
процес – важливу першооснову системостворювальної психічної підвалини їх
професійної

компетентності

та

професіоналізму,

яка

складається

з

взаємопов’язаної та взаємозумовленої послідовності мисленнєвих дій та операцій,
спрямованих на розв’язання прикладних професійно-зумовлених завдань, шляхом
пізнання їх сутності та взаємозв’язків на основі високої метакогнітивної
обізнаності, на ухвалення рішень у військово-професійній сфері діяльності, що є
важливою передумовою та умовою їх успішної військово-професійної діяльності,
професійного

становлення,

розвитку

та

самовдосконалення

як

суб’єкта

екстремального виду діяльності;
– з’ясовано психологічні особливості професійного мислення молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців, що зумовлені цілями, змістом,
специфікою їх професійної діяльності, а також статтю, зокрема, такі, як: висока
рухливість нервових процесів і швидкість практичного мислення, що має
різнобарвний характер; полізавданнєвість, збалансованість, універсальність і
безпосередня

контекстність;

активне

внутрішнє

та

зовнішнє

професійне

мовлення, спілкування та міжособистісна взаємодія, що сприяє успішному
виконанню поставлених перед ними професійних задач і завдань; у стресогенних
ситуаціях активізуються мисленнєві процеси, що дають їм змогу якісно
виконувати поставлені професійні завдання на кордоні, особливо у разі
виникнення надзвичайних позаштатних (екстремальних) ситуацій у професійній
діяльності; мисленнєві процеси значною мірою спрямовані на досягнення успіху,
ніж на уникнення невдачі;
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– удосконалено:
– тренінгову програму формування професійного мислення у молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців; удосконалення здійснено шляхом
адаптації та доповнення традиційної тренінгової програми формування
професійного мислення та його конкретизації та удосконалення як сукупності
цілеспрямовано скомпонованих і уніфікованих для військових жіночих
соціальних

груп

психологічних

прийомів,

технік,

способів,

засобів й

організаційних форм тренінгу, принципів і правил його проведення, з
урахуванням

цілей,

змісту

та

особливостей

їх

військово-професійної

діяльності;
– критерії та показники оцінювання сформованості професійного мислення
у майбутніх молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців прикордонної
служби; удосконалення здійснено шляхом їх конкретизації, що полягає у введенні
нових критеріїв оцінювання його сформованості та доповненні традиційних
критеріїв новими показниками, зокрема, таких:
– ціннісно-мотиваційного

критерію

та

його

показників

‒

цінності

професійної діяльності; мотиваційна тенденція досягнення успіху (або уникнення
невдачі); типи спрямованості особистості (на себе, на спілкування, на справу);
військово-професійна спрямованість: схильності до класів типових військових
спеціальностей (командні, операторські, зв’язку і спостереження, водійські,
спеціального призначення (спецназ), технологічні;
– поняттєво-змістовного ‒ швидкість мислення й рухливість нервових
процесів; розумові здатності, вербальний і невербальний інтелект; практична
спрямованість мислення; типи мислення (предметно-дійове, абстрактно-символічне,
словесно-логічне, наочно-образне, креативне, синтетичне);
– операційно-регуляційного ‒ саморегуляція поведінки; здатність до
узагальнення та аналізу, гнучкість мислення, здатність до переключення, точність і
швидкість сприйняття; планування цілей професійної діяльності для моделювання
значущих умов їх досягнення;
– рефлексивно-оцінного ‒ оцінювання і корекція результатів мислення;

7

програмування дій і способів досягнення цілей; самостійність, відповідальність,
самоконтроль, як загальна інтернальність; інтернальність у сфері досягнень, невдач
та у професійній діяльності; готовність до подолання труднощів; до планування,
здійснення й відповідальності за результат дії; професійна суб’єктність;
– дістали подальшого розвитку основні складові професійного мислення
молодших спеціалістів, що полягає у їх доповненні аксіологічним, когнітивним,
афективним, операційно-діяльнісним, професійно-функціональним і суб’єктним
компонентами, які відображають функціональну надійність їх психіки в умовах
професійної діяльності та забезпечують виконання поставлених перед ними
професійних завдань, шляхом здійснення сукупності цілеспрямованих мисленнєвих
дій та операцій.
Практичне значення одержаних результатів полягає у реалізації в закладах
підготовки (перепідготовки) молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців
прикордонної служби основних результатів дисертації.
Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес навчального
центру морської охорони ДПС України (Акт від 15.10.2019 р. № 2908), Головного
центру підготовки особового складу ДПС України імені генерал-майора Ігоря
Момота (Акт від 14.01.2020 р. № 28), Української військово-медичної академії (Акт
від 24.09.2020 р. № 1116) і в службову діяльність Головного центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації ДПС України (Акт від 21.10.2019 р. № 30/2608).
Результати, зміст, висновки і методики дослідження можуть бути
використані у процесі формуванні професійного мислення майбутніх молодших
спеціалістів ДПС України як змістове доповнення профільних навчальних
дисциплін у центрах перепідготовки молодших спеціалістів і військових частинах
Збройних сил України та інших силових відомств на практичних та інших видах
навчальних занять.
Ключові слова: професійне мислення, майбутні молодші спеціалісти, жінкивійськовослужбовці, особливості професійного мислення, структура та зміст
професійного мислення, критерії та показники діагностування, чинники формування
професійного мислення, психологічний тренінг.
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ANNOTATION
Shemchuk О. M. Professional thinking formation of future junior specialists
of the Border Guard Service (on the example of female military personnel of the
State Border Guard Service of Ukraine). – Qualifying scientific work on the
manuscript.
Dissertation to obtain the Degree of Candidate of Psychological Sciences in the
specialty 19.00.07 – Educational and developmental psychology. – Ivan Ziaziun
Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational
Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2021.
The dissertation is devoted to the research of the actual scientific task concerning
the professional thinking formation of future junior specialists of the border service –
female military personnel of the State Border Guard Service of Ukraine (hereinafter –
junior specialists of the border service – female military personnel).
Based on the analysis of scientific sources and taking into account the specifics of
military and professional activity of junior specialists of border service – female
military personnel, the essence of their professional thinking is concretized, the
correlation of its essence and structure with the purposes, contents and features of
professional activity is proved, the stages of their professional thinking formation are
determined and the indicators of its formation are identified. We have given a definition
of «professional thinking of female military personnel – junior specialists», which
represents a complex multilevel mental cognitive process – an important basis of the
system-forming mental foundation of professional competence, which is the sequence
of mental actions and operations, aimed at active solution of applied professionalconditioned tasks and situations, making effective decisions in military and professional
sphere of activity and is an important condition of their successful military and
professional activity and is an important condition of its success, professional
development and self-improvement as subjects of extreme type of activity.
It was found that their professional thinking is determined by the goals, content
and specifics of professional activity, as well as by the gender, in particular, is
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characterized by the following features: high mobility of nervous processes and speed
of thought processes, which has a practical focus and is characterized by multitasking,
balance and universality of mental tasks and tasks; implementation in the process of
active interpersonal interaction with both citizens of Ukraine and foreigners, which
complicates thought processes; conduct of thought processes in stressful situations,
especially in case of emergency and non-emergency situations of professional activity;
conditionality of thought processes by the values of military and professional activity
and motivation to achieve success in it than to avoid failures.
It was found that the professional thinking of female military personnel is
characterized by the use of excellent criteria for evaluating moral judgments and
professional situations, and the type of moral reasoning is based on human relationships
and care for others, based on the priority of justice and humanism. Their professional
thinking is focused on solving such problems, in which its independence, stability,
practicality and contextuality are evedent. They react sharply to the immediate stressors
of the work environment, are more consistent and time-delayed in the process of
making professional decisions, use a strategy to maintain their actions from the
immediate environment, and try to avoid stressful situations, rather than thinking about
their approach and likely occurrence.
The general method of experimental research is correlated with the main task of
the dissertation – to find out the semantic characteristics of professional thinking of
future junior specialists – female military personnel and its purposeful formation in the
process of professional training. For this purpose the author's program of professionalpsychological training «Professional thinking formation of female military personnel of
the State Border Guard Service of Ukraine» was developed and implemented. It was
developed to form their professional thinking by mastering and consolidating their
professional knowledge, to form practical intelligence, professional thinking skills and
abilities, to stimulate active mental processes in educational activities, mastering
professional techniques, methods and means of specific practical analysis, to
systematize and generalize professional information and professional situations at the
border as a subject of professional activity, to stimulate them to rethink professional
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tasks, value-motivational, cognitive, operational-regulatory and reflexive-evaluation
foundations of professional thinking in the process of their education.
The training program consists of an introductory part, main (4 blocks), a final
part, which is implemented in value-motivational, cognitive, operational-procedural,
individual-mental and subjective areas.
Groups of female military personnel were tested to determine the initial level of
their professional thinking formation, to form experimental (hereinafter – EG) and
control (hereinafter – CG) groups, and the obtained experimental results were processed
by methods of mathematical statistics to determine the presence of statistically
significant changes in EG in comparison with CG. Analysis of the formative experiment
results shows the sufficient effectiveness of professional psychological training in EG,
as the results indicate the presence of statistically significant changes in its formation
(increase of ability to generalization, analysis and interpretation, spatial imagination,
emotional stability, abstract-symbolical, verbal-logical, creative, visually imaginative
and the most important practical thinking), and in the CG – no. We found a positive
dynamics in the correlation between the leading types of professional thinking in the
EG: a decrease in the adaptive-oriented type and an increase in the resource-reflective
and productive-creative types of professional thinking.
This confirms the hypothesis that professional thinking formation of junior
specialists – female military personnel – in the process of professional education in an
educational institution will be effective if you implement the psychological training
program for them.
The scientific novelty of the obtained results is that:
– for the first time:
– we gave the definition of «professional thinking of female military personnel –
junior specialists of the State Border Guard Service of Ukraine» as an important
component of the mental cognitive system of female military personnel – junior
specialists, which represents a complex multilevel mental cognitive process – an
important basis of the system-forming mental foundation of their professional
competence, which is the sequence of mental actions and operations, aimed at active
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successful solution of applied professional-conditioned tasks by knowing their essence
and relationships on the basis of high metacognitive awareness, making effective
decisions in military and professional sphere of activity and is an important condition of
their successful military and professional activity, professional development and selfimprovement as a specific subject of extreme type of activity;
– the psychological features of professional thinking of junior specialists – female
military personnel, which are determined by the goals, content, specifics of their
professional activity, as well as the gender, in particular, are clarified: high mobility of
nervous processes and speed of practical thinking, which has a colorful character;
multitasking, balance, versatility and direct contextuality; active internal and external
professional speech, communication and interpersonal interaction, which contributes to
the successful implementation of professional tasks; activation of thought processes in
stressful situations, which helps them to perform their professional tasks at the border,
especially in case of emergencies (extreme) situations in professional activities; thought
processes are more focused on achieving success than avoiding failures;
– we improved:
– the training program for the professional thinking formation of junior specialists
– female military personnel; improvement was carried out by adapting and
supplementing the traditional training program for the professional thinking formation
and its specification and improvement as a set of purposefully composed and unified for
military female social groups psychological techniques, techniques, methods, means
and organizational forms of training, principles and rules of its formation taking into
account the content and features of their military and professional activities aimed at the
formation, development and improvement of their professional thinking as subjects of
extreme activities;
– criteria and indicators for assessing the professional thinking formation of
future junior specialists – female military personnel of the border service by their
concretization, consisting in the introduction of new criteria for assessing its formation
and supplementing the traditional criteria with new indicators:

12

– value and motivational criterion and its indicators – the value of professional
activity; motivational tendency to succeed (or avoid failure); types of personality
orientation (to oneself, to communication, to work); military and professional
orientation: inclinations to classes of typical military specialties; command, operator,
communication

and

surveillance,

driving,

special

purpose

(special

forces),

technological;
– conceptual and substantive – speed of thinking and mobility of nervous
processes; mental abilities, verbal and nonverbal intelligence; practical orientation of
thinking; types of thinking (subject-action, abstract-symbolic, verbal-logical, visualimaginative, creative, synthetic);
– operational and regulatory – self-regulation of behavior; ability to generalize
and analyze, flexibility of thinking, ability to switch, accuracy and speed of perception;
planning the goals of professional activity to model the significant conditions for their
achievement;
– reflexive and evaluative – evaluation and correction of thinking results;
programming actions and ways to achieve goals; independence, responsibility, selfcontrol as general internality; internality in the field of achievements, failures and
professional activities; readiness to overcome difficulties; to planning, implementation
and responsibility for the outcome of the action; professional subjectivity;
– the main components of junior specialists' professional thinking have been
further developed by supplementing it with axiological, cognitive, affective, operativeactivity, professional-functional and subjective components, which reflect the functional
reliability of their psyche in the conditions of professional activity and provide adequate
performance of the professional tasks by implementing a set of purposeful mental
actions and operations.
The practical significance of the study lies in implementing the main results of
the dissertation in the training (retraining) institutions for junior specialists – female
military personnel of the border service.
The results, content, conclusions and techniques of the study can be used in the
professional thinking formation of future junior specialists of the State Border Guard
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Service of Ukraine as an important meaningful addition to the profile academic
disciplines in the junior specialist retraining centers and military units of the Armed
Forces of Ukraine and other law enforcement agencies at tactical and special, practical
and other types of training sessions. The use of the methodological development
«Professional thinking formation of female military personnel of the State Border
Guard Service of Ukraine» by the pedagogical staff of the centers and commanders of
the structural units will increase the quality of practical thinking formation of
servicemen.
The main results of the study are implemented in the educational process of the
Maritime Security Training Center of the State Border Guard Service of Ukraine (Act of
implementation dated June 9, 2020); The Main Training Center of the State Border
Guard Service named after Major-General Igor Momot (Act of implementation dated
April 22, 2020); The Ukrainian Military Medical Academy (Act of implementation
dated June 23, 2020); in the official activities of the Main Center of Communications,
Automation and Information Protection of the State Border Guard Service of Ukraine
(Act of implementation dated October 21, 2019).
Key words: professional thinking, future junior specialists, female military
personnel, features of professional thinking, structure and content of professional
thinking, criteria and indicators of diagnosis, factors of professional thinking formation,
psychological training.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВВНЗ – вищий військовий навчальний заклад
ДПС – Державна прикордонна служба
ЗВО – заклад вищої освіти
ЗС – Збройні сили
ЕГ – експериментальна група
КГ – контрольна група
Майбутні молодші спеціалісти ‒ жінки-військовослужбовці – майбутні
молодші спеціалісти жінки-військовослужбовці ДПС України;
МРТ – магнітно-резонансна томографія
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика
ООС – операція Об’єднаних сил
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Складна воєнно-політична
ситуація в державі, виконання прикордонниками на лінії розмежування
багатоаспектних, зокрема бойових завдань потребують від фахівців Державної
прикордонної служби (далі – ДПС) України високої професійної компетентності,
спеціальної професійної підготовленості, психологічної готовності до прийняття
оптимальних

рішень

у

складних

нестандартних

ситуаціях

діяльності,

психологічну підвалину яких складає їх практичне – професійне – мислення як
професіоналів екстремального виду діяльності.
У Законах України «Про оборону України» (1992 р.), «Про Державну
прикордонну службу України» (2003 р.), «Про національну безпеку України»
(2018 р.), Воєнній доктрині України (2015 р.), Стратегії воєнної безпеки України
(2021 р.) та інших документах серед стратегічних основ і принципів національної
безпеки та оборони, цілей та основних засад державної політики, що
гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз, визначено
складні завдання для ДПС України. Це забезпечення недоторканності державного
кордону, охорону суверенних прав країни в її прилеглій і винятковій (морській)
економічній

зонах,

які

потребують

запровадження

спеціальних

заходів

прикордонної служби, поєднання гласних, негласних і конспіративних форм і
методів діяльності прикордонників тощо. За сучасних умов гендерної рівності,
окреслені вимоги є рівнозначними й для жінок-військовослужбовців, що
регламентовано постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок
та чоловіків на період до 2021 року».
У контексті цього актуалізувалася потреба вдосконалення професійної
підготовки жінок-військовослужбовців, інтегрованою метою якої є формування
їхнього професійного мислення, оскільки воно, з одного боку, у прикордонній
службі має свої специфічні особливості, а з іншого – певні відмінності порівняно з
професійним

мисленням

військовослужбовців

чоловічої

статі.

Аналіз,
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узагальнення та систематизація проблеми формування професійного мислення
фахівців доводить, що їй притаманні багатоаспектність, міжпредметність,
інтегрованість, інтердисциплінарність та безпосередня контекстність, а її
змістовне поле водночас перебуває в площинах психології, філософії, педагогіки,
фізіології, логіки та інших галузей наук. Формування професійного мислення
молодших

спеціалістів прикордонної

служби відбувається

в процесі їх

професійної підготовки, окремі аспекти якої висвітлено в роботах: Є. Бичевої
(психологічне мислення студентів-психологів), О. Власової (професійне мислення
гуманітарія), А. Гільмана (саногенне мислення), Т. Гури (професійне мислення
майбутніх психологів), Л. Джелилової (професійне мислення майбутніх учителів),
О. Диса (внутрішній діалог у процесі творчого мислення), Ю. Дубровіної
(професійне мислення педагога), О. Дулепової-Менейлюк (професійне мислення
державних службовців), Д. Завалішиної (оперативне мислення), Л. Засєкіної
(професійно-творче мислення майбутнього фахівця), А. Зуєвої (професійне
мислення майбутніх техніків-механіків), М. Кашапова (професійне мислення і
ментальна діяльність професіонала), В. Ковальчук (професійне мислення фахівців
економічного

профілю),

Н. Кучинова

(професійне

мислення

фахівця

з

маркетингу), Л. Лєбєдєвої (професійне мислення лікаря-терапевта), Г. Ложкіна і
Н. Волянюк (оперативне мислення), О. Лоюк (творче мислення учнів), В. Луньова
(професійне мислення особистості у системі ОВС), Д. Малого (музичне
мислення), О. Марченко (критичне мислення курсантів), Г. Нагорної (професійне
мислення студентів), Є. Осипової (професійне мислення педагога), Н. Пов’якель
(професійне мислення практичних психологів), Д. Рубцової (стилі мислення у
представників різних професій), Ю. Руденка (професійне мислення пілота),
І. Сурсаєвої

(професійне

мислення

майбутніх

фельдшерів),

А. Топузової

(професійне мислення студентів), Т. Хачумян (критичне мислення студентів),
Т. Харитонової
(управлінське

(професійне
мислення

мислення

військового

майбутніх
керівника),

учителів),
М. Шульгуна

В. Шемчука
(художнє

мислення), В. Ягупова (професійне мислення педагога), О. Ягупової (практичне
мислення майстрів виробничого навчання), Н. Ярош (саногенне мислення
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особистості) тощо.
Окремі аспекти мислення фахівців розглянуто, зокрема, у процесі
з’ясування психологічних особливостей професійно-особистісного становлення та
розвитку такими вченими: І. Бехом (психологічні резерви виховання особистості);
О. Бондарчук (технологія формування психологічної компетентності суб’єктів
освітнього процесу); О. Власовою (психологія розвитку соціальних здібностей
особистості в онтогенезі); О. Ігнатович (психологія розвитку фахової інноваційної
культури); О. Коваленко (психологічні особливості смислу життя); Н. Павлик
(психологічна адаптація особистості в екстремальних умовах); В. Панком і
Г. Рудь (психологія життєвого шляху особистості); Е. Помиткіним (психологічні
механізми духовного розвитку професіонала); М. Бастуном,

М. Жмурком,

І. Зайцем, О. Івановою, О. Ігнатович, З. Становських, Г. Татауровою-Осикою,
А. Шевенко, (психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
населення); О. Радзімовською (психологія професійної ідентичності особистості);
В. Рибалкою (психологія розвитку творчо обдарованої особистості); В. Турбан
(становлення етичної свідомості в онтогенезі). Це дало змогу встановити, що
період фахової підготовки є сприятливим для багатогранного та водночас
контекстного формування професійного мислення майбутніх фахівців.
Психологічні

особливості

фахівців,

зокрема

й

прикордонників,

досліджували В. Афанасенко, О. Акуліч, О. Бикова, С. Будник, О. Волобуєва,
В. Грибенюк,

М. Литвинчук,

В. Лоскутов,

С. Максименко,

А. Матеюк,

Є. Матусяк, A. Мощенко, С. Мул, Л. Орбан-Лембрик, В. Осьодло, В. Покалюк,
О. Сафін, О. Столяренко, Б. Фурман, О. Хайрулін та інші. У низці розвідок
розкрито

окремі

проблемні

питання

професійної

підготовки

майбутніх

прикордонників (В. Бут, В. Вареник, А. Воєдило, Ю. Іванова, В. Калюжний,
А. Капля,

І. Ковальчук,

О. Колесніченко,

А. Крилова,

І. Пономаренко,

Є. Потапчук, В. Рютін, О. Самохвалов та ін.). Науковці підкреслюють важливість
формування професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів у процесі
їх підготовки.
Гендерним аспектам жінок, жінок-військовослужбовців та їх професійній
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підготовці присвячено наукові дослідження Ш. Берна, А. Візгіної, Т. Зайчикової,
Є. Ільїна, І. Клєциної, О. Ковальова, Р. Кузіної, О. Кучмєєва, Л. Карамушки,
Н. Мовмиги, С. Пантілєєва, С. Рикова, І. Сергєєвої, Н. Харіної тощо.
Водночас, незважаючи на наявність ґрунтовних досліджень із проблеми
професійної підготовки майбутніх прикордонників, поза увагою науковців
залишилася проблема формування професійного мислення майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПС України (далі – майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців).
Розв’язання наукового завдання щодо формування їх професійного
мислення ускладнюється низкою таких суперечностей між:
– реальним рівнем сформованості професійного мислення у майбутніх
молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців і вимогами держави до рівня
його сформованості як суб’єктів екстремального виду діяльності;
– необхідністю врахування у процесі професійної підготовки майбутніх
молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців специфіки формування їх
професійного мислення та недостатнім емпіричним і експериментальним
з’ясуванням психологічних особливостей його формування у процесі їх
професійної підготовки;
– потребою

підготовки

компетентного

спеціаліста

‒

жінки-

військовослужбовця зі сформованим професійним мисленням і недостатньою
увагою у центрах підготовки особового складу до проведення відповідних
психологічних заходів щодо його формування.
Отже, актуальність наукового завдання та його недостатня розробка,
важливе значення для вирішення нагальних проблем професійної підготовки
сучасних

молодших

спеціалістів

прикордонної

служби

–

жінок-

військовослужбовців й зумовили вибір теми дослідження – «Формування
професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів прикордонної
служби (на прикладі жінок-військовослужбовців ДПС України)».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження здійснено відповідно до плану наукової і науково-технічної
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діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) у межах науково-дослідних робіт
«Підготовка фахівців у сфері охорони кордону країн Європейського Союзу в
контексті уніфікації освітніх

стандартів»

глобалізаційних

методику

процесів

на

(шифр 218-0018 I) і «Вплив
підготовки

персоналу

Державної

прикордонної служби України» (шифр 214-0045 І) і Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського – «Моніторинг в системі вищої
освіти» (шифр Моніторинг).
Тему дисертації затверджено вченою радою Національної академії
Державної

прикордонної

служби

України

імені

Богдана

Хмельницького

(протокол від 24 грудня 2010 р. № 07) та узгоджено у Міжвідомчій раді з
координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в Україні
(протокол від 25 січня 2011 р. № 01).
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в
теоретичному обґрунтуванні й емпіричному визначенні психологічних особливостей
формування професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів ‒ жіноквійськовослужбовців Державної прикордонної служби України.
Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання:
1. Уточнити та конкретизувати сутність і зміст базових понять дослідження
на основі теоретичного аналізу та узагальнення стану розв’язаності проблеми
формування професійного мислення майбутніх фахівців у психологічній науці;
2. З’ясувати психологічні особливості професійного мислення молодших
спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби
України;
3. Визначити
професійного

критерії

мислення

у

та

показники

майбутніх

оцінювання

молодших

сформованості

спеціалістів

‒

жінок-

військовослужбовців;
4. Розробити тренінгову програму формування професійного мислення у
майбутніх молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців Державної
прикордонної

служби

України

й

експериментально

перевірити

її
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результативність.
Об’єктом дослідження є професійне мислення молодших спеціалістів ‒
жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України.
Предмет
професійного

дослідження
мислення

у

є

психологічні

майбутніх

особливості

молодших

формування

спеціалістів

‒

жінок-

військовослужбовців Державної прикордонної служби України.
Гіпотеза дослідження – підвищення рівня сформованості професійного
мислення у молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців у процесі їх
професійної підготовки буде результативнішим, якщо впровадити тренінгову
програму формування професійного мислення.
Методи дослідження. Для виконання дослідницьких завдань згідно зі
специфікою предмета дослідження, використано такі методи наукового пошуку:
– теоретичні: аналіз, систематизація й узагальнення теоретичних джерел ‒
для з’ясування стану розробленості проблеми професійного мислення фахівців та
обґрунтування основних понять дослідження; узагальнення, систематизація та
конкретизація теоретичного знання – обґрунтування професійного мислення
молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців; індукція та дедукція,
порівняльний аналіз та узагальнення – для опрацювання теоретичних та
емпіричних матеріалів щодо формування в них професійного мислення;
моделювання ‒ для побудови тренінгової програми його формування;
– емпіричні: спостереження, анкетування, тестування, бесіди – для
з’ясування основних проблемних аспектів формування професійного мислення
досліджуваних; методики «Дослідження швидкості мислення», «Комунікативні та
організаторські схильності» (КОС-2), «Визначення спрямованості особистості»
(орієнтаційна анкета Б. Басса), «Діагностика практичної спрямованості мислення»
Л. П. Урванцева – Н. В. Володіної, «Мотивація успіху й уникнення невдачі»
А. Реана,

«Визначення

типу

мислення»

в

модифікації

Г. В. Резапкіної,

«Визначення стресостійкості та соціальної адаптації» Хомса і Раге, «Дослідження
локалізації

контролю

О. Г. Ксенофонтової»,

особистості
опитувальник

–

модифікований

«Стильові

особливості

опитувальник
саморегуляції
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поведінки

–

ССП–98»

В. І. Моросанової,

«Професійно-особистісний

опитувальник В. П. Петрова», «Короткий відбірковий тест В. М. Бузіна –
Е. Ф. Вандерліка» ‒ для збору емпіричних і експериментальних даних із теми
дослідження;
– експериментальні: констатувальний і формувальний експерименти – для
експериментальної перевірки результативності тренінгової програми формування
професійного мислення у молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців;
– математичної статистики: описова статистика та кореляційний аналіз за
Пірсоном, факторний аналіз, статистичні критерії (одновибірковий критерій
Колмогорова-Смірнова, t-критерій Стьюдента) – для опрацювання й інтерпретації
результатів

експериментального

дослідження

та

визначення

статистичної

достовірності його результатів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
– вперше запропоновано дефініцію поняття «професійне мислення жінок
військовослужбовців – молодших спеціалістів ДПС України» як важливу
складову психічної пізнавальної системи жінок-військовослужбовців – молодших
спеціалістів, що представляє складний багаторівневий психічний пізнавальний
процес – важливу першооснову системостворювальної психічної підвалини їх
професійної

компетентності

та

професіоналізму,

яка

складається

з

взаємопов’язаної та взаємозумовленої послідовності мисленнєвих дій та операцій,
спрямованих на розв’язання прикладних професійно-зумовлених завдань, шляхом
пізнання їх сутності та взаємозв’язків на основі високої метакогнітивної
обізнаності, на ухвалення рішень у військово-професійній сфері діяльності, що є
важливою передумовою та умовою їх успішної військово-професійної діяльності,
професійного

становлення,

розвитку

та

самовдосконалення

як

суб’єкта

екстремального виду діяльності;
– з’ясовано психологічні особливості професійного мислення молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців, що зумовлені цілями, змістом,
специфікою їх професійної діяльності, а також статтю, зокрема, такі, як: висока
рухливість нервових процесів і швидкість практичного мислення, що має
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різнобарвний характер; полізавданнєвість, збалансованість, універсальність і
безпосередня

контекстність;

активне

внутрішнє

та

зовнішнє

професійне

мовлення, спілкування та міжособистісна взаємодія, що сприяє успішному
виконанню поставлених перед ними професійних задач і завдань; у стресогенних
ситуаціях активізуються мисленнєві процеси, що дають їм змогу якісно
виконувати поставлені професійні завдання на кордоні, особливо у разі
виникнення надзвичайних позаштатних (екстремальних) ситуацій у професійній
діяльності; мисленнєві процеси більшою мірою спрямовані на досягнення успіху,
ніж на уникнення невдачі;
– удосконалено:
– тренінгову програму формування професійного мислення у молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців; удосконалення здійснено шляхом
адаптації та доповнення традиційної тренінгової програми формування
професійного мислення та його конкретизації та удосконалення як сукупності
цілеспрямовано скомпонованих і уніфікованих для військових жіночих
соціальних

груп

психологічних

прийомів,

технік,

способів,

засобів й

організаційних форм тренінгу, принципів і правил його проведення, з
урахуванням

цілей,

змісту

та

особливостей

їх

військово-професійної

діяльності;
– критерії та показники оцінювання сформованості професійного мислення
у майбутніх молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців прикордонної
служби; удосконалення здійснено шляхом їх конкретизації, що полягає у введенні
нових критеріїв оцінювання його сформованості та доповненні традиційних
критеріїв новими показниками, зокрема, таких:
– ціннісно-мотиваційного

критерію

та

його

показників

‒

цінності

професійної діяльності; мотиваційна тенденція досягнення успіху (або уникнення
невдачі); типи спрямованості особистості (на себе, на спілкування, на справу);
військово-професійна спрямованість: схильності до класів типових військових
спеціальностей (командні, операторські, зв’язку і спостереження, водійські,
спеціального призначення (спецназ), технологічні;
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– поняттєво-змістовного ‒ швидкість мислення й рухливість нервових
процесів; розумові здатності, вербальний і невербальний інтелект; практична
спрямованість

мислення;

типи

мислення

(предметно-дійове,

абстрактно-

символічне, словесно-логічне, наочно-образне, креативне, синтетичне);
– операційно-регуляційного ‒ саморегуляція поведінки; здатність до
узагальнення та аналізу, гнучкість мислення, здатність до переключення, точність
і

швидкість

сприйняття;

планування

цілей

професійної

діяльності

для

моделювання значущих умов їх досягнення;
– рефлексивно-оцінного ‒ оцінювання і корекція результатів мислення;
програмування дій і способів досягнення цілей; самостійність, відповідальність,
самоконтроль, як загальна інтернальність; інтернальність у сфері досягнень,
невдач та у професійній діяльності; готовність до подолання труднощів; до
планування, здійснення й відповідальності за результат дії; професійна
суб’єктність;
– дістали подальшого розвитку основні складові професійного мислення
молодших спеціалістів, що полягає у їх доповненні аксіологічним, когнітивним,
афективним, операційно-діяльнісним, професійно-функціональним і суб’єктним
компонентами, які відображають функціональну надійність їх психіки в умовах
професійної діяльності та забезпечують виконання поставлених перед ними
професійних

завдань,

шляхом

здійснення

сукупності

цілеспрямованих

мисленнєвих дій та операцій.
Практичне значення одержаних результатів полягає у реалізації в
закладах

підготовки

(перепідготовки)

молодших

спеціалістів

‒

жінок-

військовослужбовців прикордонної служби основних результатів дисертації.
Основні

результати

дослідження

впроваджено

в

освітній

процес

навчального центру морської охорони ДПС України (Акт від 15.10.2019 р.
№ 2908), Головного центру підготовки особового складу ДПС України імені
генерал-майора Ігоря Момота (Акт від 14.01.2020 р. № 28), Української військовомедичної академії (Акт від 24.09.2020 р. № 1116) і в службову діяльність
Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПС України (Акт
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від 21.10.2019 р. № 30/2608).
Результати, зміст, висновки і методики дослідження можуть бути
використані у процесі формуванні професійного мислення майбутніх молодших
спеціалістів ДПС України як змістове доповнення профільних навчальних
дисциплін у центрах перепідготовки молодших спеціалістів і військових частинах
Збройних сил України та інших силових відомств на практичних та інших видах
навчальних занять.
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки та
рекомендації, сформульовані автором самостійно. У навчально-методичних
посібниках,

написаних

обґрунтування

у

впливу

співавторстві,

особистим

сформованості

внеском

професійного

у

[323]

є

мислення

військовослужбовців на їх міжособистісну взаємодію у військових колективах, у
[335] – з’ясування особливостей, визначення закономірностей і суперечностей
формування професійного мислення у військовослужбовців.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати
дослідження оприлюднено на таких наукових конференціях:
– міжнародних:

«Психологічні

технології

в

екстремальних

видах

діяльності» (м. Донецьк, 2011 р.), «Військова освіта і наука: сьогодення та
майбутнє» (м. Київ, 2013 р.), «Актуальні проблеми психології особистості та
міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 2015 р.), «Сучасні
тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних силах
України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на
шляху євроатлантичної інтеграції України» (м. Київ, 2019 р.);
– всеукраїнських: «Проблеми психології праці в освіті різних категорій
дорослого населення» (м. Київ, 2019 р.), психолого-педагогічні читання,
присвячені пам’яті професора Б. О. Федоришина (м. Київ, 2020 р.), «Соціальнопсихологічний тренінг як ефективна форма проведення навчальних занять у
вищій військовій школі» (м. Київ, 2011 р.), «Ідеологічна робота у Збройних силах
України: соціально-гуманітарні та правові аспекти» (м. Київ, 2013 р.),
«Соціально-гуманітарні та правові аспекти реформування та розвитку Збройних
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сил України» (м. Київ, 2013 р.), «Спеціальна спрямованість фізичної підготовки
як складова особистої безпеки військовослужбовців» (м. Київ, 2015 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 25 наукових працях
(зокрема, 2 – у співавторстві), із них: 10 наукових статей у провідних вітчизняних
фахових виданнях у галузі психології (зокрема, 7 – у наукометричних); 1 стаття –
у періодичному науковому фаховому виданні іноземної держави, що входить до
міжнародних наукометричних баз; 11 – у матеріалах наукових конференцій;
2 – навчальних посібника (у співавторстві) та 1 ‒ методичні рекомендації.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний
обсяг дисертації становить 318 сторінок, з них основного тексту 183 сторінки.
Список використаних джерел налічує 415 найменувань. У роботі представлено
18 рисунків на 6 сторінках і 30 таблиць на 15 сторінках. 4 додатка розміщено на
75 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО
МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1.1 Професійне мислення фахівців як предмет наукових досліджень у
психологічній науці
У процесі аналізу поняття «професійне мислення», як предмета наукових
досліджень, передусім необхідно:
1) звернутися до класичних концепцій і поглядів представників різних
психологічних шкіл, класиків психології та сучасних науковців щодо з’ясування
сутності поняття «мислення»;
2) на основі міждисциплінарного підходу висвітлити наукові праці та
напрацювання з різних галузей наукових знань – психології, педагогіки,
фізіології, філософії тощо, у яких викладено окремі аспекти досліджуваного
психічного явища – практичного мислення та формування професійного мислення
у фахівців-прикордонників.
Погляди на психологічну природу мислення та його сутність формувалися
та розвивалися у рамках різноманітних теорій і напрямів наукових досліджень з
кінця ХІХ ст. Зокрема, представники асоціаністської теорії (А. Бен, Е. Дарвін,
У. Джемс, Е. Мах, Дж. С. Мілль, Т. Рібо, Г. Спенсер, Т. Циген та ін.) стверджували,
що психологічною основою мислення виступає асоціація, як його структурна
одиниця, механізм переходу між одним станом свідомості в інший. Учені
мислення вважали комбінацією уявлень, зміст думки зводили до чуттєвих
елементів відчуттів, закономірності мислення підпорядковували асоціативним
законам [308].
Зокрема, згідно з У. Джемсом мислення – це здатність людини орієнтуватися
у власному набутому досвіді [63, с. 30–31], у нових для людини даних досвіду
[64, c. 252]. На думку представників асоціаністської теорії, мисленнєвий процес
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можливо

досліджувати

лише

за

продуктами

мисленнєвої

діяльності,

а

експериментально цього зробити неможливо [110, с. 18–19].
З початку ХХ ст. стрімкого розвитку набула психологія мислення.
Психологи Вюрцбурзької школи (Н. Ах, К. Бюлер, Г. Ватт, О. Зельц, О. Кюльпе,
Г. Майєр, К. Марбе, А. Мессер та ін.) одиницею мислення вважали практичну
діяльність, спрямовану на розв’язання певних завдань і проблем. Актуальними
для цього дослідження є такі досягнення представників Вюрцбурзької школи [152;
86, с. 38–43; 71, с. 44–49; 403, c. 66–80; 138, с. 370–373]:
– вперше мислення почали досліджувати експериментально та тлумачити як
виконання завдань, що виникають тоді, коли інструкція експериментатора
перетворюється в самоінструкцію досліджуваного (за Г. Ваттом);
– положення щодо предметної спрямованості думки і ролі предмета у
мисленнєвому процесі людини;
– рівневі

характеристики

мислення:

рівні

усвідомлення

думок

(за

А. Мессером) і рівні мислення і мовлення (за К. Бюлером).
Відмінностями характеристик мислення, які були з’ясовані методом
самоспостереження, є цілісність, активність, спрямованість, відсутність зв’язку з
наочними елементами. Суттєвими досягненнями Вюрцбурзької школи вважають
обґрунтування предметної спрямованості мислення, його перші експериментальні
дослідження

як

розв’язання

завдань,

шляхом

перетворення

інструкції

експериментатора в самоінструкцію досліджуваного, тобто вибірковість мислення
(за Г. Ваттом) [138, с. 370–373]; визначення рівнів усвідомлення думок (за
А. Мессером) і рівнів мислення і мовлення (за К. Бюлером); введення та
конкретизація поняття «задача» як детермінованої тенденції та уявлення цілі (за
Н. Ахом) [110, с. 19–20].
Представники гештальтпсихології (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка,
К. Левін, К. Дункер та ін.) як одиницю мислення досліджували інсайт і
феноменологічний метод [34, с. 306; 71, с. 50–67]. Це уможливлювало тлумачення
процесу мислення в контексті перетворення структури феноменального поля,
переструктурування

та

перецентрування

ситуативних

чинників

до

нової
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перекомбінації зі збереженням цілісності самої ситуації. На основі виокремлення
творчого компонента в мисленні представниками гештальт-психології було
зроблено акцент на розмежуванні понять «продуктивне мислення» (як здатності
відкривати нове) від «репродуктивне мислення», що ґрунтується на набутому
досвіді, знаннях. Набутий досвід загалом вважався стримувальним чинником
здатності відкривати нове (К. Дункер, Н. Майєр, Л. Секей) [71; 72].
К. Дункер [71, с. 370–373; 72] у процесі аналізу асоціаністської теорії,
гештальт, теорії комплексів О. Зельца та філософії Д. Юма, приходить до
висновку, що мислення – це процес, який за допомогою інсайту (розуміння)
проблемної ситуації, спонукає особистість до адекватних дій у відповідь.
Глибинність інсайту, рис проблемної ситуації особистості мотивують до оберненої
дії оптимального інтелектуального рівня, що визначається суттєвими рисами
цілісної

проблемної

ситуації.

К. Дункер

розкриває

специфіку

процесів

професійного мислення для конкретної проблеми. Проблемна ситуація має бути
передусім осягнута суб’єктом, сприйнята як ціле, що містить у собі певний
конфлікт. Це осягнення або розуміння і є основою процесу мислення [72].
Після повного розуміння проблемної ситуації включається процес мислення
з його «проникненням у конфліктні умови проблемної ситуації». Це проникнення,
на думку К. Дункера, є першою та основною стадією мислення. Її зміст полягає в
інсайтному схоплюванні тих особливостей ситуації, які викликають цей конфлікт.
«Проникнення» у проблемну ситуацію закінчується ухваленням функціонального
рішення, що є позитивним його результатом. У функціональному рішенні
містяться суттєві риси необхідного підходу до завдання, тобто «функціональний»
аспект кінцевого рішення. Друга і остання стадія мислення – це процес реалізації
(виконання) функціонального рішення, вибір того, що дійсно потрібне для
вирішення (якщо функціональне розв’язання не містить у собі реалізації) [72].
У такий спосіб ученим розкрито суттєвий механізм, який знаходиться в
основі професійного мислення фахівця та полягає в інсайтному виокремленні
конкретних особливостей проблеми, здатності на основі фахових знань, умінь і
набутого досвіду ефективно розв’язувати нові професійні завдання.
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Психоаналітична концепція (З. Фрейд, Е. Фромм, А. Фрейд, М. Мід та ін.)
передбачала тлумачення мислення як механізму блокування потреб, захисний
механізм

для

збереження

самооцінювання

особи.

За

результатами

функціонування психологічного захисту, як аспекту мислення, що відображає
зв’язок уздовж вісі задоволення («Я») – незадоволення («Воно») та спрямоване
на

зменшення

сприйняття

та

психоемоційної
розуміння

напруженості,

дійсності.

На

відбувається

думку

викривлення

Е. Фромма,

прагнення

раціоналізувати незрозумілу дію з метою показати собі та оточенню, що вона
визначена розумом і здоровим глуздом, є розумно мотивованою. Згідно з
ученим людина має знаходити сенс у явищах навколо, включати їх у певний
контекст, який вона здатна зрозуміти та

мисленнєво оперувати ним,

наближувати до реальності свою систему орієнтації [301].
У процесі охоплення розумом світу з метою його об’єктивізації та
досягнення істини, виникають різні проблемні ситуації, у яких, за М. Мідом,
людина шляхом психічної регуляції поведінки, діє відповідно до закарбованих на
підсвідомому рівні схем, а асоціативний зміст мислення супроводжується
емоційними переживаннями [110].
Представники
Р. Вудвортс,

біхевіористичного

Дж. Келлі,

Б. Скіннер,

підходу

Е. Торндайк,

(А. Бандура,

Р. Йеркс,

Дж. Уотсон)

одиницею

мислення уявляли інсайт. Дослідники вважали, що соціальні ролі особистості
та професійна поведінка фахівця є основою їх адаптації до вимог суспільства.
Залежно від різних чинників, поведінка фахівця може зазнавати суттєвих змін
[412, с. 13–18].
Зокрема, на основі когнітивного підходу Дж. Келлі, Р. С. Лазарусом,
П. Ліндсеєм, Д. Норманом, Дж. Роттером, Р. Солсом одиницею аналізу мислення
було визначено «новий погляд». Водночас воно позиціонувалося як процес
формування нової репрезентації, шляхом перетворення інформації у складній
взаємодії мисленнєвих атрибутів судження, абстрагування, міркування, уявлення і
розв’язання задач [273, с. 423].
На думку засновника аналітичної психології К. Юнга, функції мислення й
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чуттєвості гальмують одна одну. Мислення, що керується почуттями, не наслідує,
згідно з науковцем, власні логічні принципи, а підпорядковується принципам
почуттів. У такому мисленні логічні закони блокуються, підміняються намірами
почуттів [340, с. 18–19].
Дослідження

провідних

радянських

психологів.

Фундаментальним

положенням у теорії С. Рубінштейна та його послідовників є твердження про те,
що основним способом існування психічного є існування його як певного процесу.
С. Рубінштейн зазначав, що мислення – це процес, оскільки воно є неперервною
взаємодією людини з об’єктом; кожний акт думки змінює співвідношення суб’єкта
та об’єкта; кожний акт думки зумовлює зміни проблемної ситуації, які спонукають
до подальшого руху думки [251, с. 28]. У дослідженнях С. Рубінштейна та
О. Леонтьєва мислення висвітлюється як пізнавальна теоретична діяльність, що
має єдність з дією. Людина пізнає дійсність, впливає на неї, розуміє світ, а отже,
його

змінює.

Мислення,

як опосередковане

пізнання

світу,

не

просто

супроводжується дією або дія-мисленням; дія – це первинна форма існування
мислення. Первинний вид мислення – це мислення в дії і дією, мислення, яке
відбувається в дії і в дії виявляється [252, с. 310–311; 154, с. 90–91], тобто
практичне.
Окрім того, С. Рубінштейн здійснив вагомий внесок у розвиток теорій про
види мислення. Зокрема, науковець до різних рівнів мислення відносив наочне
мислення в його елементарних формах, мислення опосередковане, теоретичне
[252, c. 334].
Для цілісного дослідження професійного мислення важливими є теоретичні
положення, які виокремлено О. Леонтьєвим. Насамперед йдеться про такі аспекти
мислення:
– як процес, що характеризує пізнавальну мотивацію, тобто потребу, що в
мотиві знаходить свій розвиток, свій зміст, змістовну характеристику;
– як опосередковане пізнання, що виступає «не в формі діяльності, а в формі
дії, тобто пізнавальної мети» [154, с. 90–91].
Цінним для цього дослідження є науковий доробок Б. Теплова, присвячений
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взаємозв’язку та основним відмінностям практичного і теоретичного видів
мислення [284; 285], а також його праця «Ум полководця» [286]. У ній вперше в
радянській

психології

висвітлювалися

особливості

мислення

військового

професіонала, діяльність фахівця в нестандартних складних умовах. Б. Теплов
акцентував про

важливість здійснення

цілісних

досліджень практичного

мислення, виявив спільні риси та виокремив розбіжності між теоретичним і
практичним мисленням. На думку науковця, і теоретичне, і практичне мислення
поєднано з практикою, але за інших умов цей зв’язок має більш безпосередній
характер. Функціонування практичного розуму поєднане з практичною діяльністю
фахівця і підлягає неперервному випробовуванню практикою, натомість робота
теоретичного розуму зазвичай підлягає практичній перевірці лише в кінцевих
результатах [284, с. 223].
Суттєвим для цього дослідження є науковий доробок провідних радянських,
зокрема й українських, психологів, які висвітлювали різні функції мислення, його
види та особливості. Йдеться про наукові здобутки П. Гальперіна [47], Т. Косми
та Г. Костюка [135], Є. Мілеряна, Д. Ошаніна, В. Пушкіна, Н. Тализіної [281; 282],
Т. Кудрявцева [142], О. Тихомирова [287; 288] та ін. Зокрема, ученими було
уточнено і конкретизовано окремі проблемні питання щодо поняття «мислення»,
видів мислення. Теорії та концепції цих науковців значно вплинули на подальші
дослідження процесу мислення і нині мають наукову і практичну актуальність.
Продовжував розвивати концепції та доробок рубінштейнівської школи
А. Брушлинський, який визначив мислення як психічний процес самостійного
пошуку і відкриття суттєво нового, тобто процес опосередкованого та
узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу і синтезу, що виникає на
основі практичної діяльності з чуттєвого пізнання, що виходить далеко за її межі
[20, с. 54].
Наприкінці ХХ ст. поширення набула інформаційна теорія мислення
(А. Ньюелл, Г. Саймон, О. Тихомиров, Дж. С. Шоу), згідно з якою мислення на
рівні оброблення інформації пояснюється як положення, що складні мисленнєві
процеси складаються з елементарних процесів маніпулювання символами.
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Водночас основними робочими поняттями в рамках цієї концепції є такі [287, с.
149–150]:
– інформація (система знаків і символів);
– перероблення інформації (перетворення знаків за заданими правилами);
– інформаційна модель (відомості про задачу, представлені чи накопичені (у
вигляді кодового опису) в пам’яті системи, що займається її розв’язанням).
Отже, здійснений аналіз класичних концепцій мислення представників
різних психологічних шкіл, класиків іноземної і вітчизняної психології,
з’ясування сутності поняття «мислення» дає підстави зробити висновок про те, що
упродовж ХІХ–ХХ століть існували різні підходи до його тлумачення. Протягом
окресленого періоду відбувалося становлення і розвиток психології мислення.
Доведено, що з початку ХХ ст. розпочалися експериментальні дослідження
мислення. Водночас на різних історичних етапах зміст цього поняття набував
змін, удосконалювався відповідно до розвитку психологічної науки, різних
суб’єктивних і об’єктивних обставин і ситуацій. За цей період було виокремлено
його структурні характеристики, зокрема, це – психічний процес, підґрунтям
якого є мотивація; аналізування і синтезування того, що виокремлено аналізом, а
потім абстракція й узагальнення; здатність виокремити проблему тощо.
На сучасному етапі суттєвий внесок у дослідження мислення і його видів
зроблено К. Абульхановою-Славською [2; 1], А. Брушлинським [20; 21], Т. Гурою
[56; 57], В. Давидовим [59], Д. Завалишиною [78; 80], М. Кашаповим [110; 111],
Ю. Корніловим [125; 126], Т. Кудрявцевим [142], С. Максименком [166; 170],
Г. Нагорною [201], Є. Осіповою [206], В. Паламарчуком [209] та іншими.
Сучасні науковці дефініцію поняття «мислення» визначають як:
– процес

опосередкованого,

узагальненого

відображення

людиною

дійсності у найбільш суттєвих взаємозв’язках і відношеннях; воно соціально
зумовлене, нерозривно пов’язане з мовленням, виникає на основі практичної
діяльності з чуттєвого пізнання і здійснюється за допомогою системи відповідних
операцій (за С. Максименком, В. Соловієнком, Я. Крушельницькою) [82, с. 114;
139, с. 117];
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– активна пізнавальна діяльність суб’єкта, що необхідна для його
повноцінної орієнтації у навколишньому природному і соціальному світі; у
процесі розв’язання спеціальних дослідницьких задач, під час вивчення
конкретних психічних механізмів вищих пізнавальних процесів мислення
визначають у вузькому розумінні – як процес розв’язання задач (за В. Пєтуховим)
[215, с. 13–14];
– психічний пізнавальний процес, що забезпечує здійснення людиною
опосередкованого, абстрактного та узагальненого пізнання явищ навколишнього
світу, їх сутності та наявних між ними зв’язків; здійснюється шляхом розумових
операцій – аналізу й синтезу, порівняння й розрізнення, суджень й умовиводів,
абстракцій, узагальнення тощо (за В. Ягуповим) [343, с. 123].
З другої половини ХХ ст. у зв’язку з динамічними змінами у суспільстві,
стрімким розвитком виробництва, науки, техніки та технологій виникла
необхідність збільшення обсягів підготовки фахівців для різних виробничих
галузей. Це сприяло пошуку нових форм і методів професійної підготовки
фахівців, оптимізації процесу оновлення змісту знань, пошуку інноваційних її
методик. Водночас спостерігалися збільшення обсягів навчальної інформації,
якою мав оволодівати фахівець нової генерації, ускладнення технологічних
процесів і задач, з якими він мав справу на виробництві. Окреслені чинники та
подальший

розвиток

психології

мислення

сприяли

виокремленню

та

застосуванню у науковій і науково-методичній літературі дефініції «професійне
мислення»; постала нагальна потреба пошуку нових концепцій і теоретичних
підходів до його дослідження, форм і методів його формування та розвитку у
різних фахівців.
В. Ягупов виокремлює кілька напрямів дослідження проблеми професійного
мислення, зокрема:
– перший напрям – аксіологічний (дослідження ціннісних орієнтацій
фахівця та їх ролі у формуванні професійного мислення);
– другий – гносеологічний (визначення місця теоретичних знань у розвитку
професійного мислення фахівця);

41

– третій – практичний (розвиток професійного мислення фахівця у процесі
переносу теоретичних знань на практичну дійсність, шляхом вирішення
професійних задач);
– четвертий – прогностичний (дослідження прогностичного характеру
професійного мислення фахівця) [353, с. 48].
Низка цих напрямів є актуальними і для практичного мислення фахівців
прикордонної служби.
Оскільки мислення являє собою складний соціально-історичний феномен,
то окрім психології, воно є предметом дослідження багатьох галузей наукових
знань, а саме [298, с. 391; 299, с. 378–379]:
– теорії пізнання (як аналіз співвідношення суб’єктивного й об’єктивного,
чуттєвого і раціонального, емпіричного і теоретичного в мисленні тощо);
– логіки (наука про форми, правила й операції мислення);
– кібернетики і нейрокібернетики (технічне моделювання мисленнєвих
операцій у формі «штучного інтелекту» тощо);
– мовознавства (узгодженість мислення і мови);
– естетики (аналіз мислення у процесі створення і сприймання художніх
цінностей);
– наукознавства (досліджує історію, теорію і практику наукового пізнання);
– нейрофізіології (мозковий субстрат і механізми мислення);
– психопатології (різні види порушень функцій мислення) тощо.
На підставі викладеного вище та з метою цілісного дослідження поняття
«професійне мислення», доцільно на основі міждисциплінарного підходу,
звернутися до аналізу праць із різних галузей наукових знань – психології,
педагогіки, соціології, фізіології, філософії тощо, у яких висвітлено різноманітні
аспекти

формування

професійного

мислення

фахівців.

Зокрема,

було

проаналізовано дисертації, монографії, окремі публікації в періодичних наукових
виданнях, присвячені проблемі формування та розвитку професійного мислення
фахівців, які представлено за відповідними тематичними блоками.
Насамперед виявлено чималу кількість дисертацій на здобуття наукових
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ступенів доктора і кандидата психологічних наук, предметом дослідження яких
став аналіз окремих видів практичного мислення різних груп осіб і фахівців.
Передусім звернемося до аналізу вітчизняних праць.
Зокрема, дисертації, присвячені формуванню різних видів мислення дітей і
підлітків

–

технічного

(О. Максимов,

Київ,

1996)

[172],

теоретичного

(В. Денисенко, Київ, 1998) [61], творчого (Л. Смольська, Київ, 1999 [271];
О. Диса, Запоріжжя, 2004) [65], критичного (О. Бєлкіна-Ковальчук, Луцьк, 2006)
[14], логічного (П. Бєльчев, Запоріжжя, 2004) [15], візуального (О. Іванюта, Одеса,
2003) [97], розвитку і корекції мисленнєвих операцій (Л. Цибух, Одеса, 2000)
[307] та ін.
Предметом

досліджень

А. Гільман

(Острог,

2017)

[52]

і

Н. Ярош

(Київ, 2018) [361] стало саногенне мислення особистості, а психологічні чинники
розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії досліджено В. Мазяром
(Острог, 2013) [165].
Особливостям формування професійного мислення та його видів у
майбутніх педагогів, а також у педагогів присвячені праці Г. Нагорної
(професійне мислення студентів педагогічних ЗВО) [201], Л. Джелилової
(професійне мислення майбутніх учителів початкової школи) [62]. Д. Малим
проаналізовано композиторське мислення у контексті мистецтвознавства [174], а
М. Шульгуна – художнє мислення [339], О. Ягуповою – практичне мислення
[358].
Проблема формування навичок мислення дітей початкової школи викладено
у працях іноземних науковців J. Bento та J. Dewey [402], Carol McGuinness [372],
Ph. Adey, W. Hu, X. Jia [390] тощо.
Проаналізуємо детальніше праці, присвячені професійному мисленню
фахівців і його видам.
Зокрема,

особливостям

формування

професійно-творчого

мислення

майбутнього фахівця іноземної мови присвячено дисертацію Л. Засєкіної (Луцьк,
2000), у якій дослідницею виокремлено такі основні характеристики його
професійно-творчого мислення:
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– спрямованість на розв’язання специфічних задач за певних умов;
– предметом його пізнання є прикладна спрямованість на розв’язання
конкретної проблеми, що є складною та багатоелементною системою, до якої
належить і сам суб’єкт мислення;
– метою мислення фахівця-практика є досягнення конкретних результатів у
складних умовах діяльності тощо [85].
Н. Пов’якель здійснено ґрунтовне дослідження проблеми саморегуляції
професійного мислення у системі фахової підготовки практичних психологів
(Київ, 2004). Учена виокремила низку характеристик теоретичного і практичного
мислення, що відіграють вирішальну роль у формуванні професійного мислення
фахівця, а саме: практичність, конструктивність, технологічність, оперативність,
продуктивність, творчість, пошуковість, ініціативність, гнучкість, швидкість,
розробленість,

відкритість;

системність,

логічність,

діалектичність;

організованість, саморегульованість, реверсивність тощо [216, с. 12].
В. Ягупов щодо професійного мислення педагога зазначав, що його
(педагога) розвиток «…відбувається тільки у процесі переносу теоретичних знань
на

практичну

дійсність,

шляхом

вирішення

різноманітних

педагогічних

проблемних ситуацій дидактичного та виховного спрямування. [353, с. 48]. Усі ці
аспекти мають важливе наукове і методичне значення, оскільки визначають
алгоритм цієї роботи з курсантами щодо формування їх професійного мислення
як майбутніх суб’єктів прикордонної служби.
Дисертаційне дослідження О. Ягупової присвячено особливостям розвитку
практичного мислення майстрів виробничого навчання (Харків, 2009). На думку
дослідниці, практичне мислення майстра виробничого навчання – це специфічний
вид професійного мислення педагогів у виробничо-педагогічній діяльності,
головною характеристикою якого є професіоналізація мисленнєвих процесів, а
основним показником – спрямованість на розв’язання різноманітних педагогічних
ситуацій і завдань, шляхом їх професійно-орієнтованого аналізу та синтезу,
узагальнення і конкретизації, систематизації та класифікації, оцінювання,
проектування, моделювання та опрацювання різних навчально-методичних
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матеріалів для організації та проведення навчально-виховних заходів, реалізації
своїх основних педагогічних функцій як творчої особистості та суб’єкта
виробничо-педагогічної діяльності у педагогічному процесі професійно-технічних
навчальних закладів [358, c. 64–65].
В. Луньов

досліджував

психологічні

особливості

становлення

професійного мислення особистості у системі органів внутрішніх справ
України (Одеса, 2013). Згідно з науковцем професійне мислення є сукупністю
інтелектуальних

умінь

і

професійною

властивістю,

реалізація

яких

забезпечується виконанням таких дій:
– успішного здійснення професійної діяльності;
– здатності фахівця діяти й ухвалювати ті чи інші рішення в оперативно
важливій

ситуації

з

певним

часово-просторовим

випередженням

щодо

очікуваних, майбутніх подій, які мають значення у справі [163].
Т. Гурою проаналізовано психологію розвитку професійного мислення
майбутніх психологів у процесі фахової підготовки та схарактеризовано
професійне

мислення

як

системостворювальний

компонент

їх

фахової

компетентності, що відображається у змістовній і процесуальній формах,
залежить від множини ситуаційних і зовнішніх чинників, які визначають
специфіку вирішуваних професійних проблем, й особистісних, внутрішніх
детермінант, що характеризують особливості інтелектуальної сфери психологів,
їх індивідуально-психічні властивості. До базових компонентів професійного
мислення

психологів

учена

відносить

ціннісно-мотиваційний,

поняттєво-

змістовий, операційний і рефлексивний, що відображають внутрішню психічну
будову мисленнєвих процесів [57].
Розвитку

креативної

складової

професійного

мислення

майбутніх

маркетологів присвячено дослідження Н. Кучинової (Київ, 2017) [149]. На думку
дослідниці,

психологічними

аналітичність,

стратегічність,

особливостями
інтегративність,

їх

професійного
системність

і

мислення

є

креативність.

Відмінними його ознаками визначено ергономічність, творчу інтуїцію та
винахідливість. На підставі виявлених особливостей діяльності маркетолога та
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його психічно важливих якостей зроблено висновок про обов’язкове включення
креативного компонента у структуру їх професійного мислення [149, с. 202].
Окрім того, професійному мисленню маркетолога обов’язково притаманні
контекстність, міжпредметність і універсальність.
Окрему групу джерельної бази становлять дослідження науковців країн
Співдружності Незалежних Держав. Зокрема, білоруськими, молдавськими,
російськими та науковцями інших країн ґрунтовно досліджено проблему
професійного мислення та його видів – професійне мислення педагогів і
психологів (О. Бичева, Кишинів, 2015 [27]; М. Кашапов, Ярославль, 2000 [110];
І. Серафимович, Ярославль, 2002 [268]; Т. Харитонова, Казань, 1998 [304]),
державних службовців (О. Дулепова-Менейлюк, Москва, 1999) [70], лікарятерапевта (Л. Лебедева, Ульянівськ, 2004) [153], розвиток стилів мислення у
представників різних професій (Д. Рубцова, Ростов-на-Дону, 2017) [255], види
дитячого та підліткового мислення – (М. Михалкович, Мінськ, 1991) [188], стилі
мислення в контексті філософії (М. Сілін, Мінськ, 1990 [270]; В. Торосян, Єреван,
1989) [291]. Висвітлимо деякі з них детальніше.
У дисертації Д. Рубцової проаналізовано психологічні детермінанти
розвитку стилів мислення у представників різних професій. Дослідницею
доведено, що існують особливості профілю стилів мислення у представників
різних професійних груп. Перевага практичного стилю мислення у всіх
професійних групах є спільною рисою, при цьому наявні й суттєві розбіжності
у розподілі інших стилів мислення. На стадіях професійної підготовки та
адаптації існують тотожні профілі розвитку стилю мислення у професійних
групах:
– людина – художній образ, людина – природа, людина – знакова система;
– різні профілі у професійних групах: людина – людина, людина – техніка
[255, с. 14].
Для нас, дослідників професійного мислення, важливе значення має
запропонований М. Кашаповим алгоритм дослідження професійного мислення і
ментальної діяльності професіонала, як діяльності, спрямованої на процес
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розв’язання

професійних

задач

[110],

оскільки

прикордонники

постійно

вирішують і типові, і нетипові професійні завдання на кордоні.
Окрему групу джерельної бази становлять дослідження, присвячені різним
проблемним питанням формування і розвитку мислення на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата педагогічних наук. Зокрема, це дослідження
О. Лоюк, у якому висвітлено розвиток творчого мислення учнів у навчальновиховному процесі початкової школи [162], Ю. Чапюк визначено дидактичні
умови розвитку креативного мислення молодших школярів у процесі навчання
іноземних мов [309], І. Сурсаєвою – формування професійного мислення
майбутніх фельдшерів (Вінниця, 2016) [277], А. Зуєвою – педагогічні умови
формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків у вищих
аграрних навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (Київ, 2018) [87],
О. Марченко – критичного мислення курсантів ВВНЗ (Харків, 2005) [178],
В. Ковальчук – професійне мислення фахівців економічного профілю (Київ, 2007)
[119].
Окремі проблемні питання особливостей і розвитку мислення досліджували
такі іноземні науковці: C. Carmel-Gilfilen, M. Portillo (дизайнерське мислення)
[371], C. Guinness, J. Nisbet (особливості видів мислення) [388], Boykoff J. Baron та
R. Sternberg (формування навичок мислення) [369], A. Larrain, A. Haye (значення
риторики у формуванні мислення) [399]; P. Dawidowicz [374], K. Maani,
V. Maharaj [401],

(системне

мислення); D. Moseley, J. Elliott,

M. Gregson,

S. Higgins (значення розвитку мислення для успішної навчальної діяльності)
[404], K. Groves, Ch. Vance, D. Choi (лінійне і нелінійне мислення) [387]; J. Mulnix
[405], J. Ritola [410], C. Brell [370] (критичне мислення особистості).
На основі аналізу довідкової літератури, дисертацій, наукових джерел
можна констатувати, що в науковому обігу не існує загальноприйнятого
визначення терміносполучення «професійне мислення». З метою уточнення
сутності цього поняття, виокремлено його тлумачення, запропоноване різними
науковцями (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
Визначення дефініції «професійне мислення»
та його складових різними науковцями
Поняття

Визначення, науковець, рік, джерело

1

2

професійне
мислення
фахівця
маркетингу
саногенне
мислення

– важлива складова професійної майстерності фахівця, яка забезпечує
успішне виконання професійних завдань, прийняття оптимальних рішень у
з певній сфері діяльності, є втіленням професійних компетенцій особистості
та умовою її професійного розвитку (Н. Кучинова, 2017) [149, с. 202]
– психічний процес відображення власних емоційних переживань, що
характеризується високим рівнем метакогніції та моніторингу і
проявляється в осмисленні травмувальних емоціогенних чинників,
усвідомленні неконструктивних програм поведінки та передбачає їх
корекцію і набуття навичок застосування адекватних способів реагування в
ситуаціях напруги (А. Гільман, 2017) [52, с. 194–195]
саногенне
– стиль психологічного реагування особистості на дію зовнішніх чинників,
мислення
що містить в основі механізм саногенної рефлексії. Саме наявність
саногенної рефлексії в особистості і визначає характер її мислення –
саногенний чи патогенний (Н. Ярош, 2018) [361, с. 188]
творче мислення – складний процес розумової діяльності, що ґрунтується на засвоєних
наукових поняттях і сприяє створенню нових, суб’єктивно або об’єктивно
значущих матеріальних і духовних цінностей, формуванню у психіці
людини способів інтелектуальних дій щодо вирішення проблемних завдань
(О. Лоюк, 2015) [162, с. 19–20]
музичне
– багаторівневий процес, механізми якого беруть участь в оперуванні
мислення
одиницями та компонентами музичного мови/мовлення, що пов’язані та
взаємодіють одне з одним. Кожен рівень диференційований згідно з їх
векторною спрямованістю на «горизонталь» і «вертикаль». Сполучення цих
векторів утворює якісно новий рівень організації музичного змісту –
глибину (фактура, просторовість, тембр) (за Д. Малим, 2018) [174, с. 2–3]
1
2
професійне
– сукупність інтелектуальних умінь, реалізація яких забезпечує успішну
мислення
медичну діяльність; це узагальнене відображення у свідомості студента
майбутніх
значущих фактів, явищ, процесів у їх взаємозв’язках. Результатом
фельдшерів
оволодіння професійним мисленням є вміння творчо сприймати
інформацію, аналізувати її, використовувати здобуті знання у лікарській
практиці. Закономірності професійного мислення базуються на
узагальнюючих
законах
мислення,
вирізняються
специфічними
особливостями (І. Сурсаєва, 2016) [277, с. 14]
професійне
– мисленнєва діяльність, спрямована на визначення професійних цілей і
мислення
мотивацію до професійної діяльності в аграрній галузі, розуміння
майбутніх
професійних об’єктів і явищ, вироблення алгоритму прийняття правильних
техніківрішень у розв’язанні професійних завдань, пов’язаних з ефективним
механіків
використанням техніки і технологій в агропромисловому виробництві,
агропромислоздійснення рефлексивних дій (аналітичних, контролюючих, оцінних) щодо
вого
результатів професійної діяльності. Структура професійного мислення
виробництва
техніків-механіків агропромислового виробництва охоплює логічний,
просторовий, технічний, оперативний, творчий, агротехнологічний
компоненти (А. Зуєва, 2018) [87, с. 193–194]
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1
професійне
мислення пілота
управлінське
мислення
військового
керівника
оперативне
мислення

професійне
мислення
педагога

Продовженя табл. 1.1

2

– формування уявлень і образів про параметри польоту і просторово-часове
положення повітряного судна на основі аналізу інформації від різних
джерел у нестандартній ситуації (Ю. Руденко, 2005) [256]
– інтегральна пізнавально-прогностична якість, яка за своєю сутністю та
змістом
тісно
взаємозв’язана
з
військовим
професіоналізмом,
управлінською культурою та компетентністю, провідними професійно
важливими якостями, індивідуальними особливостями і проявами суб’єкта
оперативно-тактичної ланки управління (В. Шемчук, 2012) [313, с. 32]
– процес розвитку практичних задач, що здійснюються на основі
моделювання оператором об’єктів трудової діяльності і за результатами
якого формується модель припустимої сукупності дій (план операцій), що
забезпечує досягнення поставленої мети (Г. Ложкін, Н. Волянюк, 2012)
[160]
1) основною детермінантою динаміки практичного мислення є не стаж
роботи людини (чи її вік) сам собою, а розвиток самого суб’єкта
професійної праці, зміна його інтегральної якості;
2) зміст та особливості процесу професійного розвитку педагога у
педагогічній діяльності безпосередньо визначають основні характеристики
його професійного мислення (В. Ягупов і В. Свистун) [249, с. 52]

Аналіз та узагальнення відомостей таблиці 1.1 доводять, що науковці досі
не сформулювали чіткого трактування поняття «професійне мислення фахівця»,
натомість вони виокремлюють такі спільні його характеристики, як:
– інтегральна пізнавально-прогностична якість, яка за своєю сутністю та
змістом тісно взаємозв’язана з професіоналізмом;
– мисленнєвий процес спрямований на визначення від професійних цілей і
мотивації до професійної діяльності запроектованого результату;
– сукупність інтелектуальних умінь, які забезпечують успішну професійну
діяльність;
– результатом професійного мислення є вирішення фахівцем професійних
завдань.
Важливим аспектом для повноцінного тлумачення феномену професійного
мислення сучасного фахівця є позиція, що головною його якістю у будь-якій галузі
має бути професійна і контекстна спрямованість мислення, що дасть змогу йому
успішно розв’язувати типові та нестандартні професійні завдання та ситуації.
Прийнятною є позиція науковців про те, що «основними функціями
професійного мислення є розв’язання професійних проблем і задач, розуміння

49

професійних явищ та інформації, утворення професійних цілей фахівця та
мотивація до професійної діяльності, прогнозування і рефлексія фахівця щодо
результатів професійної діяльності, їх відповідності поставленим вимогам,
саморефлексія фахівця у напрямі його професійного розвитку» [264, с. 302].
У такий спосіб проведений аналіз досліджуваного феномену професійного
мислення сучасного фахівця дає змогу визначити його як цілісну психічну
мисленнєву систему, складне багаторівневе психічне явище. Воно є важливою
першоосновою
професійної

професіоналізму

компетентності

та

системостворювальним

будь-якого

фахівця,

психічним

компонентом
пізнавальним

процесом, який складається з взаємопов’язаної послідовності мисленнєвих дій та
операцій, які спрямовані на активне розв’язання прикладних професійнозумовлених суперечностей, завдань, ситуацій, шляхом пізнання їх сутності та
взаємозв’язків на основі високої метакогнітивної обізнаності, прийняття дієвих
рішень у певній сфері діяльності.
Водночас наявність численних ґрунтовних досліджень мислення різних
фахівців свідчить, що ця проблема є актуальною для професійної психології.
Результати аналізу, систематизації та узагальнення дослідницьких матеріалів
доводять, що майже недослідженими залишаються проблемні питання щодо
формування професійного мислення фахівців, зокрема молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців.
1.2 Сутність, зміст і структура професійного мислення молодших
спеціалістів Державної прикордонної служби України
У процесі дослідження проблеми, яка стосується сутності, змісту і
структури

професійного

мислення

молодших

спеціалістів

ДПС

України,

необхідно детально обґрунтовувати цілі, зміст, а також з’ясувати специфіку їх
професійної діяльності, у процесі якої воно власне і розгортається, функціонує,
розвивається, професіоналізується та актуалізується.
Існують,

на

думку М. Григор’євої,

два

основних

способи аналізу
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професійної діяльності:
– перший становить структурно-морфологічну парадигму організаційнопсихологічного аналізу діяльності (у цьому разі основний структурний елемент –
дія), що розглядає ієрархію систем дій різного рівня складності у рівневій
структурі діяльності;
– другий – функціонально-динамічну парадигму, що базується на положенні
про діяльність, що не може ґрунтуватися на якомусь одному компоненті через
свою виняткову складність, тому передбачає декілька якісно різнорідних
компонентів – одиниць, що закономірно взаємозалежні між собою й утворюють
цілісну структуру діяльності [54].
Прийнятною ймовірно є суб’єктно-діяльнісна парадигма [345; 10] до
розуміння поведінки та діяльності прикордонників як «суб’єктів професійної
діяльності» [348, с. 223–233] та їх професійної підготовки [349]. Згідно з
функціонально-динамічним

підходом

психологічна

структура

будь-якої

діяльності, зокрема і освітньої, квазіпрофесійної та бойової, складається з
постійної сукупності її основних компонентів чи елементів, що об’єктивно
необхідні для її актуалізації та реалізації. Це інваріантна психологічна
структура діяльності, яка складається з цінностей, мотивації, цілепокладання,
інформаційної

основи,

прогнозування

її

результатів,

планування,

програмування, ухвалення рішення, контролювання та корегування, створення
оперативного образу чи моделі предмета діяльності, а також системи
професійно важливих, зокрема і суб’єктних якостей суб’єкта діяльності [356,
с. 116–123], а у цьому дослідженні – професійної діяльності молодших
спеціалістів ДПС України.
Діяльність складається, на думку О. Леонтьєва, з таких рівнів:
– І рівень – це особлива діяльність, тобто з предметом, що відрізняє одну
діяльність від іншої, наприклад, навчальну від ігрової діяльності учня;
– ІІ рівень – переставлений діями у структурі діяльності, де дія є
спрямованим на реалізацію мети процесом. При цьому мета полягає у
відображенні образу бажаного результату, якого необхідно досягнути у процесі
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виконання дії. Натомість умови діяльності відображають як зовнішні обставини,
так і можливості, внутрішні засоби самого суб’єкта діяльності [155; 253].
Водночас В. Ягупов про діяльнісний чинник становлення особистості
професіонала екстремальних видів діяльності зазначав: «Як особистість військового
фахівця загалом, так і її провідні риси як особистості та професіонала,
розвиваються безпосередньо у процесі його професійного становлення та
розвитку, військово-професійної діяльності та реалізації посадових компетенцій
навчально-бойових і бойових умовах. У зв’язку з цим у психології праці,
психології професійного розвитку та психології екстремальних видів діяльності
проблема професійного становлення, професійного розвитку, формування та
розвитку професіоналізму військового фахівця як професіонала, є важливою
проблемою» [344, с. 387].
Згідно

з

Г. Суходольським

окремі

аспекти

діяльності

можуть

характеризувати різні поняття, втім визначальною категорією, що інтегрує
елементи змісту діяльності, є все-таки її суб’єкти [278].
Аналогічної позиції дотримується В. Ягупов, на думку якого головними в
системі провідних властивостей і рис військового професіонала є:
«– ступінь сформованості провідних психічних властивостей та якостей як
представника
військового

військової організації
фахівця,

насамперед

української держави та
військово-професійної

конкретного

свідомості

та

самосвідомості, фахової Я-концепції, система цінностей військово-професійної та
фахової діяльності, військово-професійної суб’єктності тощо;
– включеність у систему суспільних відносин, шляхом виконання певних
посадових компетенцій у військовій організації української держави;
– свідома активність, саморегуляція та самодетермінація своєї поведінки й
діяльності у військовій організації української держави;
– спроможність усвідомлено нести повну відповідальність за результати, а
також і наслідки своїх дій, учинків, поведінки і діяльності у межах виконання
своїх посадових компетенцій;
– військово-професійна компетентність як представника ЗС України;
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– фахова компетентність як суб’єкта конкретного військового фаху»
[344, с. 387].
У

рамках

цього

дослідження

суб’єктами

діяльності

виступають

співробітники ДПС України, які є носіями прав та обов’язків, передбачених
нормативними актами з організації службової діяльності, а також окремих
професійно-психічних властивостей та якостей, зумовлених специфікою такої
діяльності. Саме різновекторний аналіз специфіки професійної діяльності
прикордонників й усвідомлення її закономірностей дає змогу визначати
змістовні особливості професійного мислення молодших спеціалістів ДПС
України, які зумовлюють їх відповідний професійний потенціал, як суб’єктів
професійної діяльності. В. Шадриков зазначає, що зрозуміти закономірності
системогенезу конкретної діяльності можливо лише на основі аналізу того, у
який спосіб вона відображена у професійно важливих якостях фахівця
[311, с. 132].
Тобто

з’ясування

особливостей

формування

пізнавальної

сфери

(психічних пізнавальних процесів) суб’єкта професійної діяльності є важливим
аспектом для визначення системи професійно важливих якостей молодших
спеціалістів ДПС України, інтегрованим серед яких буде їх практичне –
професійне – мислення, як інтегральна системна психічна характеристика
когнітивної основи професійної діяльності. Основні компоненти професійної
діяльності прикордонників є підґрунтям реалізації пізнавального компонента
професійної діяльності у процесі виконання професійних завдань, які
забезпечують загалом процес пізнання.
Установлення змісту та специфіки професії, її психологічної сутності та
класифікації є предметом професіографії, що покликана продемонструвати всю її
складність, шляхом об’єктивного дослідження, у процесі якого з’ясовуються її
змістовні і структурні особливості, різноманітність взаємовідносин фахівця з
предметами, засобами і продуктами професійної діяльності, з оточенням,
специфічними і неспецифічними явищами, що супроводжують цей процес. Воно
має за мету також розкрити властиві спеціалісту різні психічні функції фахівця, на
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основі чого визначається весь спектр вимог до нього як суб’єкта відповідної
професійної діяльності [102; 107; 347; 348].
Зокрема, О. Капінус стверджує, що «сформована у процесі набуття
військово-професійної

освіти

майбутнього

офіцера

у

ВВНЗ

професійна

суб’єктність є вищою формою регуляції його військово-професійної діяльності та
важливою

передумовою

особистісно-професійної

самоактуалізації

офіцера

ЗС України, що забезпечує узгодженість особистих потреб, здібностей, очікувань
відповідно до умов та вимог військово-професійної діяльності у військових
частинах,

гармонічно

поєднується

з

позитивною

Я-концепцією

офіцера,

професійною зрілістю, відповідальним ставленням до військово-професійної
діяльності та її результатів, адекватною самооцінкою, саморефлексією та
активністю у самореалізації у професії офіцера» [102, с. 5].
На підставі професіографічного дослідження створюється професіограма,
яка

документально

відображає

систематизовані,

комплексні,

об’єктивні

характеристики професії і сукупність її вимог до індивідуально-психічних,
соціальних і психофізіологічних властивостей і якостей конкретного фахівця.
Повний опис психологічних характеристик і професійно важливих якостей, якими
має володіти спеціаліст для успішного оволодіння професійною діяльністю та
вдосконалення в ній, відображає головна частина професіограми – психограма
[8; 107].
Професіографія пройшла в своєму розвитку три етапи:
1) операціонально-технологічний
сукупність

знань

описово-технічної

етап,
й

на

якому

було

психофізіологічної

відображено

характеристики

професії, яка складалася з сукупності трудових актів, що вимагали формування та
розвитку окремих здатностей, на основі яких і відбувалося оволодіння фахівцем
певними професійними знаннями, навичками та вміннями;
2) операторно-психологічний – обґрунтовано професійну діяльність як
цілісну складноорганізовану двокомпонентну систему: суб’єкт праці (людина) й
об’єкт праці (трудовий пост);
3) суб’єктно-діяльнісний – об’єднано попередні етапи та визначено
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пріоритетом пізнання психологічної сутності праці фахівця, який здійснює
конкретну соціально значущу й економічно нормовану діяльність [88].
З огляду на це застосування системного підходу до професійної
діяльності як системного об’єкта, дало змогу розглядати її у вигляді цілісної
складноорганізованої, полімодальної, багаторівневої та динамічної структури,
що передбачає суб’єкт й об’єкт праці, які є підсистемами професійної
діяльності, нормативно взаємопов’язаними соціально-технічними завданнями.
Суттєвими для цього дослідження є положення про структуру дослідження
суб’єкта професійної діяльності в рамках професіографічного дослідження
сучасного фахівця з позицій суб’єктно-діяльнісного підходу, що охоплює такі
характеристики:
1) базові: об’єктивні, індивідні, особистісні;
2) індивідуально-мотиваційні: соціально-когнітивно-мотиваційні;
3) професійно-когнітивно-мотиваційні;
4) когнітивно-операторно-образні;
5) операторно-діяльнісні й регуляторні: когнітивно-емоційно-вольові.
Вони відображають структуру характеристик об’єкта праці і мають
відповідати таким аспектам:
1) трудовому посту: предмет праці, трудове завдання, засіб праці, трудові
функції, права й обов’язки;
2) професійному

середовищу:

соціально-контактна,

інформаційна,

предметна й екстремальна;
3) операційно-технологічній структурі праці: дії й операції, правила й норми
їх виконання, вимоги до результату праці;
4) характеристиці продукту праці [88, с. 59–64].
Важливими компонентами психологічної характеристики професійної
діяльності у рамках психограми є вимоги професії до окремих психічних функцій,
які жорстко пов’язані з технологією професійної діяльності і детерміновані нею і
є необхідними для оптимальної професійної діяльності:
– загальних здібностей (від природи) і здатностей (сформовані у процесі
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професійної підготовки конкретного фахівця);
– професійно важливих якостей фахівця – інтересів, вольових, емоційних і
мотиваційних характеристик, комунікативних і організаторських, спеціальних
ділових якостей;
– характерологічних особливостей;
– особливостей виявлення окремих психічних функцій – теоретичного або
практичного мислення, пам’яті, сприймання, уяви, сенсомоторики, уваги фахівця;
– можливостей компенсації тих чи інших властивостей, якостей, психічних
утворень або особливостей прояву фахівця у процесі конкретної професійної
діяльності [8].
Зокрема, серед вимог до інтелектуальної сфери фахівця провідне місце
посідають вимоги до практичного – професійного – мислення, а також
практичного інтелекту: репродуктивного чи творчого, образного чи словеснологічного,

практичного,

оперативного;

вирішення

оперативних

завдань,

контролю; теоретичного або практичного мислення [8]. А для прикордонників
основним видом мислення є практичне чи професійне.
Значущим аспектом для якісного дослідження професійного мислення є, на
думку науковців, по-перше, те, що формування і розвиток професійного мислення
фахівця відбувається тільки у процесі переносу теоретичних знань на практичну
дійсність, шляхом вирішення різноманітних професійних проблемних ситуацій
дидактичного та виховного спрямування. Проблемні ситуації та предметні задачі
складають структурну одиницю мислення фахівця, що складає практичний аспект
його професійного мислення. Своєрідність цього мислення полягає в таких
аспектах: усвідомлення проблемної ситуації та її сприйняття у комплексі
різноманітних

умов

існування;

залежність

сприйняття

цієї

ситуації

від

професійно-ціннісної центрації педагога і, відповідно, стиль її вирішення
безпосередньо залежить від цієї центрації та суб’єктності фахівця в професійній
діяльності [353, с. 49].
По-друге, позиція учених щодо важливості володіння конкретними
фахівцями низкою психічних якостей, проявів і утворень, необхідних для такої

56

професії та реального виконання професійної діяльності [110; 177; 310].
Професійно важливі якості впливають на ефективність праці за основними
характеристиками та є передумовою професійної діяльності, вони постійно
вдосконалюються та шліфуються в ході цієї діяльності. [110]. Фахівець у процесі
професійної діяльності змінює самого себе, що відповідно позначається і на
характеристиках і стилі професійного мислення – шаблонного, творчого,
алгоритмічного тощо. Зокрема, А. Маркова зазначала, що такими якостями
можуть виступати мисленнєві, сенсорні, мовленнєві, мнемічні процеси та психічні
стани, а також мотиви, ставлення до праці, до інших та до самого себе, як суб’єкта
діяльності [177, с. 84], окрім того, і цінності професійної діяльності конкретного
фахівця.
До першої групи професійно важливих якостей учена відносить мотиви,
цілі, інтереси, до другої – професійні здатності, професійну свідомість,
професійне мислення. Поряд з професійними здатностями до їх структури
входить і професійна свідомість й самосвідомість, під якою А. Маркова тлумачить
комплекс уявлень людини про себе як професіонала, цілісний образ себе як
професіонала, систему стосунків і настанови на себе як до професіонала
[177, с. 88]. Натомість узагальненим виразом цих проявів є, на думку В. Ягупова
[348], професійна суб’єктність конкретного фахівця – педагогічного [9; 354],
військового [102; 103; 140] та ін.
Цей

аспект

є

суттєвим

для

визначення

змістової

структури

професійного мислення молодших спеціалістів ДПС України, адже, з одного
боку, складові професійної самосвідомості визначають змістовне поле, в
якому насамперед формується, а з іншого – згодом і шляхом трансформації
розвивається професійне мислення фахівця з набуттям ним професійного
досвіду під час професійного становлення та проходження його основних
етапів.
Зокрема, у професійній самосвідомості молодших спеціалістів ДПС
України, з урахуванням досліджень А. Маркової [177], мають бути відображені
такі аспекти:
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1) усвідомлення норм, правил і моделей професії прикордонника, як еталона
для усвідомлення своїх якостей (закладаються основи професійного світогляду та
концепція професійної діяльності);
2) усвідомлення та сприйняття цих якостей у колег, порівняння себе з ними
(реальними та ідеальними фахівцями);
3) урахування оцінки себе як професіонала, з боку колег;
4) самооцінювання прикордонниками своїх окремих сторін – розуміння
себе, своєї професійної поведінки, емоційного ставлення та оцінювання себе;
5) позитивне самооцінювання загалом (визначення своїх позитивних
якостей,

перспектив,

що

призводить

до

позитивної

професійної

«Я-

концепції»).
При

цьому

саме

професійне

мислення

вчена

вважає

окремим

компонентом операційної сфери фахівця, необхідною його професійно
важливою якістю, що полягає у використанні мисленнєвих операцій як засобів
здійснення професійної діяльності. Єдине професійне мислення не може бути
професійно важливою якістю, оскільки мислення – це психічний пізнавальний
процес.
Професійний тип (склад) мислення передбачає, згідно з А. Марковою
[177, с. 90], переважне використання прийнятих саме в такій професійній галузі, у
цьому разі – прикордонній діяльності, коли прийняття рішення відбувається у
складних

ситуаціях,

проблемних

завдань

вирішення
і

ситуацій,

різноманітних
швидке

і

водночас

ухвалення

єдино

суперечливих
правильного

професійного рішення.
Аналіз психологічної літератури [94; 90; 107; 114; 115; 124; 131] дає
підстави

стверджувати,

що

усталеного

вигляду

набула

система

поділу

(класифікації) на п’ять типів професій залежно від предмета праці. Зокрема, за
кожним із цих типів ученими виокремлено конкретні вимоги до психічних
пізнавальних процесів, що позначаються на формуванні та розвитку професійного
мислення фахівця (табл. 1.2) [107, c. 23–24].
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Таблиця 1.2
Характеристика системи поділу типів професій
№
Тип, предмет праці
з/п
1. людина – людина (поєднує
професії, де предметом
праці є люди)
2. людина – техніка (професії,
де
предметом
праці
виступають
технічні
об’єкти)
3. людина
–
природа
(предметом праці є жива і
нежива природа)

4.

людина – знакова система
(предметом праці є умовні
знаки, цифри, схеми, карти,
таблиці, формули)

5.

людина – художній образ
(предметом
праці
є
художній образ і засоби
його побудови)

Характеристика
провідними вимогами визначено спостережливість,
розподіленість уваги, логічність мислення, високі якості
пам’яті, соціальний інтелект
суттєві значні вимоги до сприймання, високий інтелект,
технічне мислення, стійкість уваги, здатність до її
розподілу і переключення, високі якості оперативної,
зорової пам’яті
здатність установлювати причинно-наслідкові зв’язки,
аналітичне мислення, вміння передбачати та оцінювати
мінливі природні чинники, знання природної системи,
багата уява, оперативне мислення, спостережливість,
розподіл і довільне переключення уваги, наочно-образна
та зорова пам’ять
високі вимоги до точності зорового сприймання та його
об’єму, концентрація уваги, довгочасна та водночас
короткотривала пам’ять, логічне мислення, зорові
уявлення, вміння аналізувати та узагальнювати
інформацію
розвинене просторове мислення, концентрація та
стійкість уваги, спостережливість, творча уява, образне
мислення, наочно-образна пам’ять, яскравість зорового
сприймання, точність сприймання кольору та відтінків

Складна, суперечлива, неоднозначна та насичена різними емоційними та
іншими аспектами професійна діяльність сучасних прикордонників загалом
об’єднує у собі всі викладені та схарактеризовані у таблиці 1.2 типології
професій. У цьому водночас полягає унікальність, і складність, і неповторність їх
професійного мислення.
Ще однією важливою якістю фахівця є його Я-концепція. Зокрема,
Н. Пов’якель систематизовано професійно-важливі особистісні якості, які
описують складові Я-концепції фахівця та сприяють розвитку саморегуляції
його професійного мислення. Серед таких якостей вчена виокремлює:
професійно важливі власне особистісні якості, професійно важливі соціальнокогнітивні та комунікативні уміння, професійно важливі якості і властивості
пізнавальних процесів, психофізичні властивості та емоційно-вольові якості,
які характеризують нервову систему [216, с. 169–170]. Ці якості обов’язково
мають бути притаманні всім прикордонникам, однак вони потребують
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уточнення.
Згідно з О. Бичевою у різних фахівців мисленнєві процеси відбуваються за
аналогічними психологічними законами, а професійна специфіка мислення
відображається в особливостях предмета, засобів, результатів праці, щодо яких
здійснюються пізнавальні процеси. Характер, особливості та умови професійних
завдань задають напрям їх розгортання, що мислення опосередковується
внутрішніми (теоретичним і практичним інтелектом, вихідними знаннями,
здатностями, особливостями нервової системи) та об’єктивними (змістом самого
завдання) умовами [27].
При цьому здійснювати аналіз сутності професійного мислення молодших
спеціалістів прикордонної служби – жінок-військовослужбовців, доречно у
контексті їх діяльності та, погоджуючись з позицією М. Кашапова про єдину
природу процесу миследіяльності людини [110], окреслити у цьому дослідженні
координати діяльнісного підходу [67; 84; 108; 161; 310]. Найбільш повно та
розгорнуто психологічний аналіз трудової (професійної) діяльності представлено
у дослідженнях В. Шадрикова [310].
Для дослідження теоретичних основ діяльності В. Шадриков пропонує
представити її у вигляді ідеальної моделі, яка є теоретичним узагальненням,
що дає змогу звести різноманітні види і форми професійної діяльності до
визначеного теоретичного конструкту. Провідним для такої моделі є принцип
функціональності, за яким система діяльності будується з наявних психічних
елементів, шляхом їх динамічної мобілізації відповідно до вектора «ціль –
результат» [310, с. 11]. Внутрішньою стороною для опанування професійної
діяльності виступають індивідуальні психічні якості (потреби, інтереси,
світогляд, переконання і найголовніше – ставлення), а зовнішньою –
нормативно-схвалений спосіб (нормативні та інші вимоги діяльності).
Другим принципом формування моделі професійної діяльності є, на думку
В. Шадрикова, принцип системності, за яким компоненти цієї діяльності не є
ізольованими, а об’єднуються в струнку систему. Компоненти діяльності вчений
розглядає за функціональними блоками, що відображають основні компоненти
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реальної діяльності. Зокрема, – це мотиви та цілі діяльності, програма діяльності
та її інформаційна основа, ухвалення рішення, професійно важливі якості, які
тісно пов’язані між собою. Але для будь-якої діяльності ще такі найважливіші
компоненти – цінності та суб’єкт як носій цих цінностей, і суб’єкт, наприклад,
професійної діяльності.
Основу

будь-якого

психологічного

дослідження

мають

складати

методологічні принципи, які створюють його підвалину, а також формувати
теоретичну базу, дібрати вибірку для експерименту. «…сучасна наука тлумачить
методологію як:
– сукупність теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних
способів дослідження;
– науку про методи, вчення про правила мислення при створенні теорії
науки;
– систему теорій, принципів, законів і категорій, що відображають процес
пізнання» [350, с. 16].
Функціями методології у психологічній науці є:
1) координувальна;
2) інтегрувальна;
3) евристична.
Методологія наукового дослідження, зокрема і психологічного, визначає
загальні підходи до пізнання, використання психічних і психологічних
закономірностей, наприклад, у педагогічній і віковій психології, навчання,
виховання і розвитку особистості учня (студента).
Основними проблемами методології у педагогічній психології є:
– фундаментальні проблеми методології визначення предмета педагогічної
психології і логіки пізнання психолого-педагогічних явищ в освітньому процесі
певного освітнього закладу;
– особливості методологічного підходу до дослідження психологічних
проблем навчання, виховання і розвитку особистості в освітньому процесі та
інших психолого-педагогічних заходах;
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– методологічні проблеми підготовки педагога до реалізації його функцій у
педагогічній діяльності як суб’єкта освітнього процесу;
– система

психолого-педагогічних

наук,

їх

інтеграція

у

віковій

і

педагогічній психології;
– методологічні

основи

вдосконалення

форм

і

методів

організації

психолого-педагогічного дослідження у віковій і педагогічній психології
[350, с. 18].
Для дослідження проблем вікової та педагогічної психології суттєвими є
суб’єктно-діяльнісний, контекстний, системний, аксіологічний та інші підходи. У
цьому дослідженні зосереджено увагу на системному підході, оскільки він
сприймає психолого-педагогічний об’єкт як педагогічну, психологічну або
психолого-педагогічну систему, елементи якої між собою взаємопов’язані і
взаємозумовлені. Цей підхід дає змогу аналізувати предмет дослідження з
погляду його структурних компонентів [110].
Відтак методологічним напрямом урахування особистісної зумовленості
мислення є дослідження її розумової діяльності. У процесі аналізу доречно
сприймати таку діяльність як систему, зосередити увагу не тільки на
інтелектуальні компоненти, але і на особистісні та інші. Вихідним у цьому
разі є уявлення про включення до структури мислення особистісного аспекту,
що задає цілісність розумового процесу і похідного від тих позицій «Я», які
займає суб’єкт щодо розумового змісту і здійснюваного в ньому пошуковому
руху [110].
Окрім того, системний підхід зорієнтований на комплексне вивчення
об’єкта як цілісної системи або її компонентів, з усіма провідними зв’язками.
Поняття «система» передбачає, з одного боку, розгляд об’єкта як «цілого»,
з’ясування його зовнішніх параметрів, а з іншого – деяку «сукупність» елементів,
зв’язки між якими утворюють «структуру». Оскільки система – впорядкована
множина елементів з відносинами і зв’язками між ними, що утворюють певну
цілісність, у процесі системного розгляду об’єкт необхідно сприймати не як суму
частин, а як щось цілісне, вивчати взаємини компонентів, прагнути знайти спосіб
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їх упорядкування [49; 110; 161; 196].
Не менш важливим у контексті цієї роботи є і ситуаційний підхід у
дослідженні професійного мислення, який інтегрує діяльнісний і системний
підходи, уможливлює виявлення таких особливостей пізнання і перетворення
процесу професійної взаємодії:
1) у разі домінування діяльнісного підходу, актуалізується ситуативний
рівень виявлення фахівцем проблемності розв’язуваної професійної ситуації;
2) у разі переважання особистісного підходу, здійснюється надситуативний
рівень виявлення проблемності.
Урахування багаторівневої природи розумової активності дав змогу
М. Кашапову [110] виокремити такі типи професійного мислення, як ситуативний
і надситуативний.
У

результаті

актуалізації

професійного

мислення

з’являються

інтелектуальні новоутворення у вигляді відкритих фахівцем способів вирішення
професійної проблемної ситуації, ядро якої становить проблемність.
З огляду на

вимоги

нормативно-правових

та

інших службових

документів, які регламентують професійну діяльність персоналу ДПС України
(О. Сціборовський

[280]),

психології

готовності

прикордонників

до

професійної діяльності (С. Мула [200]), можна стверджувати, що професійна
діяльність прикордонників пов’язана з екстремальністю, тобто протікає в
особливих умовах, впливає на всі сфери психіки прикордонника, детермінує
комплексні її зміни на ціннісно-мотиваційному, соціально-психологічному,
психічному, фізичному та психосоматичному рівнях. Учені вказують на
комплексну дію на прикордонника особливих, надзвичайних екстремальних,
чинників, що на державному кордоні існують незалежно від його особистості
та обставин, які раптово виникають.
Екстремальні умови діяльності є достатньо специфічною особливістю
професії прикордонника, визначають, на думку дослідників С. Максименка і
Б. Олексієнка [169], В. Осьодла [207], Є. Потапчука [221], О. Сафіна [259],
О. Тімченка [289], В. Ягупова [342; 344; 346], діяльність в особливих умовах.
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Науковці вважають, що службова діяльність прикордонника є яскравим
прикладом діяльності, що здійснюється в особливих умовах, тобто часто
пов’язаних із небезпекою для життя, можливістю поранення, контузії, каліцтва,
підвищеною особистою відповідальністю за помилки та невдачі, промахи. При
цьому нерідко передбачається порушення режимів харчування, сну та відпочинку,
а виконання більшості завдань відбувається у темний період доби, несприятливих
погодних та інших умовах. Усе вказане зумовлює виявлення двох типових
психічних станів у прикордонників:
1) активного стану, що супроводжується підйомом і зібраністю, що сприяє
успішному виконанню службового завдання;
2) негативного – відображається у тривозі, невпевненості, боязкості,
пригніченості, апатії, почутті приреченості, що однозначно утруднює діяльність і
перешкоджає досягненню поставлених цілей професійної діяльності [191, с. 132].
Усі ці умови негативно впливають на прояви психіки прикордонника, на
його функціональні можливості і здатність виконувати завдання, детермінують
специфічний, не завжди позитивний вплив емоційно-вольової сфери на військовопрофесійну діяльність, знижують ефективність вирішення оперативно-службових
та інших ситуативних завдань [200].
Екстремальні ситуації супроводжуються, зазвичай, виникненням гострого
внутрішньоособистісного конфлікту прикордонника між вимогами оперативнослужбової діяльності та їх реальними можливостями в конкретний момент часу.
Ступінь екстремальності може варіюватися на основі психічної складності для
різних осіб через зростання вимог до виконання поставлених завдань і зниження
власних можливостей як фахівця [23], що, безумовно, негативно впливає на
результативність і протікання професійного мислення прикордонників, особливо
у стресових ситуаціях.
Зокрема, згідно з даними М. Корольчука [130; 131], В. Крайнюк [130; 136],
С. Миронця [186], В. Олійника [205], Є. Потапчука [223], О. Тімченка [289],
В. Ягупова [37; 342] різноманітні негативні впливи можуть стати причиною
зниження працездатності, міжособистісних конфліктів, порушень дисципліни,
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зловживання алкоголем, навіть зриву в професійній діяльності, а також інших
проявів.
За таких умов фахівці спираються, на думку вчених, на передбачення
ймовірних можливостей подальшого розвитку подій, зокрема і найбільш
імовірних результатів своїх дій. А без ймовірнісного прогнозування жодна
діяльність фахівця в умовах невизначеності була б неможлива [296].
І. Фейгенберг виокремив два такі рівні ймовірнісного прогнозування:
1) прогнозування подальших важливих для суб’єкта дій, які відбуваються
незалежно від його дій, він не може вплинути на цей процес, що часто
ґрунтується на минулому досвіді;
2) прогнозування подальших дій, на протікання яких суб’єкт здатний
вплинути, здійснити планування, вибір дій з урахуванням цілей інших учасників,
їх прогнозів і планів, що забезпечує активну життєву позицію суб’єкта, його
значущість [296].
Доцільно зосередитися на аналізі диференційних характеристик окремих
напрямів професійної діяльності прикордонників – молодших спеціалістів
(військових посадових осіб і серед військовослужбовців військової служби за
контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб
сержантського і старшинського складу). Вони зазвичай є підлеглим особовим
складом, який безпосередньо здійснює охорону державного кордону України на
суші, морі, річках, озерах, інших водоймах з метою недопущення незаконної
зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного
кордону та прикордонного режиму [229] під керівництвом командирів і
начальників з офіцерського складу ДПС України.
Одна з основних функцій ДПС України – здійснення прикордонного
контролю, що охоплює комплекс дій і систему заходів, спрямованих на
встановлення законних підстав для перетину державного кордону особами,
транспортними засобами і переміщення через нього вантажів. Цей контроль
здійснюється на шляхах сполучення через державу. Якісне виконання завдань
прикордонного

контролю

не

обмежене

визначеним

алгоритмом

дій
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прикордонників, не є рутинною механічною роботою складу зміни прикордонних
нарядів щодо виявлення правопорушників і забезпечення безперебійного
пропуску учасників міжнародного руху, тому вимагає неабияких навичок і
досвіду, професійної підготовки та практики.
Участь прикордонників у веденні оперативно-розшукової діяльності в
інтересах забезпечення захисту державного кордону України вимагає розвиненої
професійної

мобільності

прикордонників,

що

забезпечує

ефективність

професійної діяльності оперативно-розшукових підрозділів і визначається
нетрадиційним, творчим професійним і фаховим мисленням і уявою, що
забезпечують їм здатність передбачати різні варіанти вирішення поставлених
завдань та її адекватне оцінювання, критичне осмислення проблемних питань,
обирати аргументовані шляхи їх вирішення [200].
З огляду на особливості напрямів професійної діяльності молодших
спеціалістів і результати досліджень професійної діяльності прикордонників,
важливу роль відіграє їх професійне мислення у процесі реалізації ними
посадових компетенцій.
Окремі вчені вказують на стрибкоподібний вигляд мислення прикордонника
у процесі ухвалення рішення, оскільки на перший план висуваються емоції, які
миттєво сигналізують про відповідність деякому стандарту образу кінцевого
результату,

і

у

який

спосіб

усунути

наявні

перешкоди.

Відбувається

неусвідомлене перескакування від образів до логіки й навпаки, а при осмисленні
рішення мислення може звужуватися або розширюватися. При розширенні
відбувається деталізація практичного мислення, може змінюватися його характер,
спрямованість, що призводить до ускладнення оцінювання обстановки, а також
психічних механізмів, що її забезпечують. Згодом прикордонник, згідно з власним
внутрішнім алгоритмом діяльності, виробляє індивідуальний поведінковий стиль,
форму досягнення кінцевого позитивного результату діяльності [200, с. 128–129].
У процесі формування теоретичних понять обов’язково виникає особливий
етап проблематизації способу дії, для чого суб’єкту недостатньо освоїти той чи
інший спосіб дії, а необхідно рефлексивно зупинити дію й зрозуміти, чому вона
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виконується саме у такий спосіб, чи немає інших способів вирішення завдання. Так
відбувається зрушення предмету дії з вихідного матеріалу оцінювання на спосіб дії,
аналіз якого і стає предметом нової дії, що є «рефлексивним оцінюванням». Якщо
суб’єкт розуміє зв’язок «спосіб дії – результат», він здатний передбачати можливий
результат до виконання дії та забезпечувати оцінювання ще не виконаних дій, тобто
здійснює «прогностичне оцінювання» ситуації [245; 246].
Важливим аспектом у діяльності прикордонників, який відносять до
надіндивідуальних форм свідомості, є відомчі норми, що вибудовують схеми і
транспортацію прикордонної діяльності, та правові норми, що регулюють
процеси життєдіяльності у правовому полі. Їх урахування прикордонниками є
складним психічним мисленнєвим

процесом, оскільки аналітичний опис

обстановки на державному кордоні проводиться для визначення відхилення
чинників, які можуть нормалізуватися самостійно, тому можуть враховуватися
частково.

Цей

процес

супроводжується

переживаннями

і

раціональним

розмірковуванням по суті осмислюваних елементів, від результатів якого
залежатиме хід та ефективність вирішення завдання [200].
Ефективне мислення прикордонника під час охорони державного кордону
має, на думку С. Мула, спиратися на глибокі професійні знання, знання тактики
прикордонної служби, основ психологічних особливостей пізнавальної діяльності
прикордонника, шляхів її оптимізації та підвищення ефективності, характеристик
озброєння і техніки. Творче професійне мислення прикордонника передбачає
високий інтелектуальний розвиток фахівця, наявність широкого кола знань у
різних галузях, допитливість і прагнення до постійного самовдосконалення
[200, с. 84–85].
Згідно з М. Карпушиною сутність умінь розв’язувати проблемні ситуації
майбутніми офіцерами-прикордонниками полягає у взаємопов’язаній цілісності їх
аналітично-синтетичних,

індуктивно-дедуктивних,

дослідницьких,

інтелектуальних, організаторсько-педагогічних і творчих умінь, що реалізуються
у професійній діяльності та є невід’ємним складником фахової компетентності.
Дослідниця зазначає, що формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь
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розв’язувати

проблемні

ситуації

у

професійній

діяльності

є

важливим

компонентом професійної підготовленості майбутніх охоронців кордону й
умовою ефективного виконання ними службових завдань [109, с. 191].
Отже, на підставі результатів досліджень А. Бандури [365], О. Гури і
Т. Гури [56], М. Кашапова [110], О. Єрмолаєвої [75], І. Серафимович [268]
доцільно схарактеризувати зміст професійного мислення молодших спеціалістів
ДПС України, яке має відповідати змісту їх професіоналізації. Зокрема, йдеться
про критерії, виокремлені і схарактеризовані у таблиці 1.3, на основі ґрунтовного
аналізу психолого-педагогічних джерел [56; 75; 110; 268; 365].
Таблиця 1.3
Психологічні характеристики професійного мислення
молодших спеціалістів ДПС України
Критерій

Характеристика

1

2

професійна
спрямованість

професійна
контекстність

професійна
продуктивність

сприяє можливості молодших спеціалістів прикордонної служби – жіноквійськовослужбовців адекватному пізнаванню і оптимальному вирішенню
професійних проблемних ситуацій. Оптимальність професійного рішення
передбачає наявність таких проявів:
– правильність (його реалізація сприяє досягненню соціально-корисної
мети і відповідає обстановці і можливостям суб’єкта);
– економічність (характеризується максимальним досягненням при
мінімальних нервово-психічних витратах);
– оперативність (здатність швидко реагувати на зміну обстановки, що
склалася);
– креативність (здатність до творчості, продукування нових ідей та
способів розв’язання завдань)
супроводжується розвитком професійної ідентичності прикордонника, що
структурується на основі сталого узгодження провідних елементів
професійної діяльності ‒ суб’єкта, об’єкта, мети, умов, змісту діяльності,
професійної задачі, результату, що виявляється в стабільному осмисленні
та виконанні професійних функцій
свідчить про кількісні та якісні особливості наявних позитивних
результатів професіоналізації мисленнєвих процесів та їх відповідність
професійним та соціальним вимогам до прикордонників. Має відповідати
таким критеріям, як:
– новизна інтелектуального продукту (пошук і відкриття нового –
продуктивність – репродуктивність);
– самостійність (здатність аргументації, постановка мети, визначення
завдання, віднаходження ресурсів, планування, організація і регулювання
професійної діяльності);
– широта переносу (забезпечує самостійне розв’язання проблеми, глибоке
засвоєння знань, швидкий темп оволодіння ними)
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1
професійна
суб’єктність

професійна
ефективність

Продовження табл. 1.3
2
передбачає знаходження прикордонниками найбільш конструктивного
рішення професійних завдань з найменшими втратами та витратами
(зокрема, її миттєвих рішень професійної проблемної ситуації).
Знаходження результативного рішення відбувається у процесі реалізації
ситуативного рівня виявлення проблемності і спрямоване на знаходження
способів зняття суперечностей проблемної ситуації та має враховувати
різні складові результату у їх взаємозалежній сукупності. Психічним
механізмом ефективного професійного рішення виступає виявлення
надситуативної проблемності, що спрямовує прикордонника на ухвалення
рішення та досягнення результату, що характеризується такими рисами:
– позитивністю (позитивне мислення та налаштування на оточення, що
сприяє прояву більш високого рівня когнітивного функціонування);
– рефлексивністю (опосередкованість мислення до об’єкта, що постійно
змінюється, здатність всебічно розглядати підстави власних дій). Є якісною
характеристикою
підсумків,
результатом
розумової
діяльності
прикордонника, яка відображає міру відповідності одержаного результату
раніше поставленій меті
передбачає досягнення максимального ефекту, що виявляється у
сукупності проявів:
– спонтанності (знаходження ситуативних миттєвих рішень);
– гнучкості (здатність змінювати позицію у момент виявлення розбіжності
або нерозуміння, вміння подумати за іншого, варіювати власну думку при
сприйнятті й аналізі ситуації);
– динамічності (практична орієнтованість мислення на конкретну мінливу
ситуацію у швидкоплинний момент часу);
– конструктивністю (здатністю бачити ключові визначні моменти
професійної ситуації, на які слід опиратися, причини її виникнення,
динаміку компонентів та займати практично-трансформаційну позицію)

Згідно з результатами аналізу психологічних характеристик професійного
мислення молодших спеціалістів ДПС України (табл. 1.3) сутність професійного
мислення молодших спеціалістів – військовослужбовців полягає у пізнанні та
відтворенні ними цілей, змісту, характеру та специфіки професійних явищ у
процесі проходження служби у ДПС України через їх активне відображення,
комплексне та системне усвідомлення шляхів, методів, методик і технологій
оптимального вирішення різних практично-професійних ситуацій і проблем, що
стосуються безпосередньо функціонування військових підрозділів і частин, які
передбачені виконанням його функціональних обов’язків.
Для цього молодшим спеціалістам прикордонної служби – жінкамвійськовослужбовцям необхідні такі вміння і здатності, зокрема:
– аналізувати, синтезувати, узагальнювати, конкретизувати управлінські
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проблеми і ситуації у межах своїх посадових компетенцій;
– приймати рішення про вибір засобів їх вирішення і застосовувати такі
засоби впливу, які б відповідали вимогам конкретної професійної ситуації та
поставленим завданням;
– ухвалювати оптимальні для певної професійної ситуації рішення та
організовувати його виконання;
– координувати та корегувати професійні дії;
– творчо виявити ініціативність і активність, щоб поліпшити виконання
поставлених завдань тощо.
У процесі з’ясування сутності, вивчення змісту і структури професійного
мислення молодших спеціалістів ДПС України важливо враховувати, що єдиним
способом комплексного формування у них такого виду мислення є навчальна,
квазіпрофесійна діяльність. За діяльнісною теорією мислення (О. Леонтьєв [155,
с. 89–94; 154, с. 93–100], В. Давидов [59, с. 544–547], О. Тихомиров [287, с. 149–
151]) останнє виступає як поєднання двох складових – процесу та діяльності.
Саме діяльність прикордонників, яка відбувається на практичних заняттях у
процесі навчання в центрі перепідготовки молодших спеціалістів на базі
теоретико-професійної

підготовки,

є

основою

формування

професійного

мислення та уточнення специфіки професійних вимог до них.
Оскільки діяльність прикордонників має різноспрямовані вектори і
залежить від посади, яку займає молодший спеціаліст на кордоні, вона може бути
спрямована на несення служби у прикордонних нарядах на автомобільних,
пішохідних, морських, річкових, залізничних, паромних і повітряних пунктах
пропуску, де їх основним професійним завданням є здійснення прикордонного
контролю. За допомогою таких форм практичного мислення, як міркування та
судження, молодший спеціаліст формує нові професійні мисленнєві якості,
завдяки яким здатний якісно виконувати поставлені перед ним професійні
завдання:
– контроль переліку документів, необхідних для перетину державного
кордону;
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– ідентифікацію видів їх захисту, перевірку, користування комплексом
автоматизованої системи паспортного контролю «Гарт – 1/П»;
– фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства,
виявлення підроблених документів, осіб, які намагаються перевезти через кордон
заборонені речі, зброю тощо;
– водіння автомобільних транспортних засобів, виявлення викраденого
автотранспорту;
– ідентифікацію осіб, розрізнення спеціальних відміток ДПС України, які
використовують уповноважені службові особи, порядок їх проставлення, пропуск
через державний кордон осіб різних категорій;
– ідентифікацію віз України та країн світу;
– виявлення та запобігання правопорушення, складання адміністративнопроцесуальних документів тощо.
Крім того, молодші спеціалісти-прикордонники мають вільно спілкуватися
діловою англійською мовою, знати статути ЗС України та керівні документи ДПС
України; мати відмінну фізичну підготовленість, що дасть їм змогу забезпечувати
особисту безпеку та безпеку громадян, які перетинають державний кордон; уміти,
за необхідності, застосовувати силу, володіти зброєю, знати психічні особливості
людей, уміти застосовувати їх при спілкуванні; володіти психологічними
прийомами

виявлення

ймовірних

правопорушників

на

основі

зовнішніх

поведінкових ознак, знань способів вирішення конфліктних ситуацій; мати
психологічну та особистісну готовність до дій в екстремальних ситуаціях під час
виконання оперативно-службових завдань; володіти знаннями із екологічної
безпеки державного кордону, основами топографії, тактичними навичками,
вмінням поводитись із дротовими та бездротовими засобами зв’язку, із
інженерним обладнанням, маскувати позиції прикордонного підрозділу, загальну
будову, можливості тепловізійних, електрооптичних комплексів та приладів,
порядок їх використання в охороні кордону. Водночас знати вибухові речовини,
засоби підриву та заходи безпеки при поводженні з ними, основи тактичної
медицини, вміти надавати долікарську допомогу.
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У процесі підготовки молодші спеціалісти-прикордонники здобувають
досить широкий спектр знань, формують навички та уміння з дисциплін: тактики
прикордонної

служби,

прикордонного

контролю,

адміністративного

впровадження, особистої безпеки та застосування сили, фізичної і вогневої
підготовки,

етики

професійної

діяльності

прикордонника,

психологічної

підготовки до діяльності в особливих умовах, психології управління військовим
колективом, знання англійської мови для професійних потреб, основ ділового
спілкування, антикорупційного законодавства, екологічної безпеки державного
кордону,

загальновійськової

тактики,

тактико-спеціальної

та

інженерної

підготовки, зв’язку та інформаційних технологій, тактичної медицини, статутів
ЗС України, стройової підготовки, охорони праці, основ галузевої економіки та
підприємництва, правил дорожнього руху та основ використання техніки.
Отже, професійне мислення у процесі набуття професійної освіти відіграє
надзвичайно важливе значення, оскільки спонукає до оволодіння молодшими
спеціалістами-прикордонниками предметами явищ стосовно їх професійної
діяльності, сприймання тієї інформації, яку складно відтворити чи уявити. Під час
формування професійного мислення прикордонника відбувається активація всіх
мисленнєвих процесів: синтезу, аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування,
класифікації, систематизації.
Професійне

мислення

прикордонника

пов’язане

з

його

освітньою

діяльністю (у процесі якої воно формується) та професійною діяльністю (у
результаті якої відбувається його формування як професіонала) і спрямоване на
орієнтаційну основу професійних дій прикордонника (здатність приймати
самостійні обґрунтовані рішення, нести за них відповідальність, бути гнучким у
складних обставинах, які постійно змінюються, вміти постійно враховувати ці
зміни, передбачати та прогнозувати шляхи оптимального вирішення проблемних
ситуацій, мати здатність до пошуку креативних рішень). Практичне мислення у
процесі виникнення ситуацій на кордоні забезпечує виокремлення завдань, тобто
формування запитання до проблемної ситуації та пошук оптимальної відповіді на
нього. Завдяки професійному мисленню, прикордонники вдало вирішують
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проблемні

ситуації:

виокремлюють

конфліктогенну

проблему;

проводять

діагностичний аналіз ситуації, яка склалася, визначають стратегію своєї поведінки
щодо людини, що провокує конфліктну ситуацію, використовують найбільш
вдалу методику взаємодії. Оптимальне формування професійного мислення
прикордонника відбувається при вирішенні (дослідженні, діагностиці, аналізі)
ним службових ситуацій (реальних чи змодульованих під час навчання) як
складової формування у них професійно важливих навичок і вмінь. Тобто
становлення фахівця прикордонника відбувається у процесі формування його
практичного – професійного – мислення із залученням мисленнєвих процесів,
сутність, зміст і структура яких представлена на рисунку 1.1.
Професійно-практична
проблемна ситуація
Усвідомлення проблемної ситуації
Виникнення асоціації (передбачень)
Осмислення передбачень

Корекція
передбачень

Підтвердження
передбачень

Умови, висновки, рішення

Відхилення
передбачень

Поява нової розумової дії

Рис. 1.1 Структура професійного мислення прикордонника
Згідно з рис. 1.1 під впливом професійно практичної ситуації у мисленні
прикордонника відбувається її усвідомлення, що, водночас, «провокує» появу
відповідних асоціацій і їх осмислення. Пам’ять пропонує варіанти вирішення
проблемної ситуації, завдяки синтезу та аналізу виокремлюються найбільш
схожі

проблемні

ситуації,

відбувається

осмислення

передбачень.
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Прикордонник моделює ситуацію, шляхи її вирішення і прогноз щодо дій –
визначається із подальшим напрямом діяльності. Паралельно із цим процесом
відбувається корекція передбачень, чи їх відхилення. У деяких випадках
прикордонник приймає рішення щодо алгоритму дій у певній проблемній
ситуації, ґрунтуючись на набутому досвіді, отриманих раніше знаннях, досвіді
колег у подібній ситуації, професійних знаннях, здобутих у процесі навчання,
на підставі яких сформувалися судження. За цих умов виявляється в таких
мисленнєвих

операціях:

аналізу,

синтезу,

порівняння,

абстрагування,

узагальнення, класифікації тощо.
Аналіз наукових праць М. Варія [29], О. Скрипченка [81], С. Максименка
[82],

Я. Крушельницької

Ю. Трофімова

[239],

[139],

П. М’ясоїда

М. Корольчука

[161],

[240],

Г. Костюка

[238],

С. Рубінштейна

[252],

О. Тихомирова [288], В. Ягупова [343] доводить, що загалом проблему
сутності, змісту і структури мислення, як психічного пізнавального процесу,
ґрунтовно представлено в наукових дослідженнях, однак стверджувати про
наявність усталеного поняттєво-категоріального апарату складною. Зокрема,
вчені розглядають в основі мислення – мисленнєві процеси з відображеними в
образах, уявленнях і поняттях об’єкта. Вони, відбиваючись «у думці» за
допомогою мовлення, є основою розумових дій, що формуються на основі
зовнішніх практичних дій через їх інтеріоризацію.
На підставі аналізу наукових джерел [29; 81; 82; 139; 161; 238; 239; 240; 252;
288; 343] було виокремлено складові професійного мислення прикордонника
(рис. 1.2).
Отже, головними елементами розумових дій є такі розумові операції:
– аналіз

(розчленування

предметів

і

явищ

у

свідомості

людини,

виокремлення їх частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей);
– синтез (об’єднання окремих частин, аспектів, елементів, ознак і
властивостей об’єктів у єдине, якісно нове ціле);
– порівняння (встановлення подібності й відмінності між предметами,
явищами);
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– абстрагування (уявне відокремлення одних ознак і властивостей предметів
та явищ від інших рис і від самих предметів (явищ), яким вони властиві);
– узагальнення (об’єднання предметів, явищ у групи за істотними ознаками,
які виявленими у процесі абстрагування);
– класифікація (групування об’єктів за видовими, родовими ознаками);
– систематизація (упорядкування знань на основі гранично широких
спільних ознак груп об’єктів).
Здійснюючи

проєкцію

наведеного

вище

на

молодших

спеціалістів

прикордонників, доречно зазначити, що основною метою їх професійної
підготовки є оволодіння ними оптимальним обсягом базових знань і практичних
навичок і вмінь, які особовий склад буде готовий застосовувати у процесі
виконання основних завдань із охорони державного кордону, передбачених
функціональними обов’язками. Саме процеси мислення – здатність синтезувати,
абстрагувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, систематизувати
здобуту в процесі навчання інформацію – формують у прикордонників базові
знання, використання яких для розв’язання професійних завдань на практиці й
сприяє формуванню професійного мислення. Йдеться про такий рівень базових
знань, який необхідний для подальшого набуття різних видів компетентності
відповідно до обраної спеціальності:
– вміти самостійно визначати форми та способи діяльності у процесі
виконання службових обов’язків відповідно до чинного законодавства та
функціональних обов’язків;
– виконувати

завдання

з

охорони

державного кордону,

протидіяти

протиправній і злочинній діяльності та будь-яким провокаціям до корупційних
діянь; при виникненні нестандартних (проблемних) ситуацій під час контролю
осіб, транспортних засобів і вантажів, спрямовувати свою діяльність на
розв’язання фахових ситуацій.
Згідно з рис. 1.2 під впливом проблемної професійної ситуації у
прикордонників відбувається активація усіх складових мисленнєвих процесів, а
ефективність їхньої професійної діяльності пропорційна зовнішній і внутрішній
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вмотивованості як професіонала. Зокрема, військовослужбовців із перевагою
внутрішньої мотивації цікавить більше процес діяльності, ніж її результат. На
підґрунті потреб і мотивів формуються цілі. Мета – ідеальне уявлення
майбутнього результату діяльності.
Операції мислення:
узагальнення;
систематизація;
аналіз;
синтез;
порівняння;
абстрагування;
конкретизація

Проблемнопрофесійна
ситуація

Мисленнєві якості:
−
глибина;
−
широта;
швидкість
−

Внутрішній світ
особистості

Форми мислення:
−
поняття;
−
судження;
−
умовиводи;

Мислення
прикордонника

Види мислення:
логічне;
образне;
наочне;
абстрактне;
теоретичне;
практичне

Рис. 1.2 Складові професійного мислення прикордонника
Мета і мотиви визначають динаміку психічних процесів і станів, що є
компонентами

такої

діяльності.

Прикордонник,

у

процесі

розв’язання

проблемної ситуації, ставить не одну, а декілька цілей, які класифікує за
значущістю,

чи

розподіляє

на

складові.

У

такому

разі

найменшою

продуктивністю характеризуються цілі сторонніх осіб, порівняно із власними
цілями. Далі у процесі мислення прикордонник здійснює постановку задач, яка
об’єднує мету та умови її досягнення. Постановка задач передбачає виявлення
й аналіз конкретних об’єктивних і суб’єктивних чинників і умов, що сприяють
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чи перешкоджають досягненню мети. Натомість у процесі збору інформації про
умови та чинники досягнення цілей іноді виникає своєрідна суперечність –
одночасно і надлишок, і недостача інформації. У процесі збору інформації
важливо дотримуватися принципу обмеженості. Наявність великої кількості
інформації

призводить

до

того,

що

важливі

проблеми

залишаються

проігноровані, відповідно найбільш ефективне рішення не може бути прийнято.
Дефіцит важливої інформації призводить до необхідності реконструювати її,
тоді як надлишок ‒ утруднює виокремлення головного змісту і тому потребує
вміння селекціонувати головне від другорядного.
Професійне мислення фахівця передбачає визначення найбільш адекватних,
таких, що відповідають умові задачі, способів досягнення поставленої мети.
Планування забезпечує мисленнєве експериментування, з метою виявлення
головного у завданні, дає підстави визначати оптимальні шляхи досягнення цілей
і співставляти між собою проміжні та кінцеві результати. Саме прогнозування у
мисленнєвому процесі спрямовується на знаходження низки альтернативних
способів розв’язання задач.
У результаті переходу прикордонника від планування до виконавчих дій
відбувається активація таких необхідних компонентів професійного мислення, як
контроль, оцінювання і корекція. Контроль полягає у співвідношенні реальних,
проміжних і кінцевих результатів із умовами та вимогами, зазначеними у
професійній задачі, у порівнянні із метою діяльності. У процесі контролю виникає
необхідність оцінювання, що уможливлює з’ясування: чи підходить такий варіант
вирішення задачі. Контролювання й оцінювання не завжди продукують рішення в
останній інстанції, інколи виникає необхідність корекції рішення, за допомогою
якої прикордонник досягає повного співставлення реального результату з
ідеальною метою.
Результативність мисленнєвих процесів у процесі розв’язання службових
завдань у них виявляється у формах:
– суджень (мисленнєве відображення – заперечення або утвердження факту,
зв’язку чи відношення між предметами та явищами);
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– міркувань (низка пов’язаних суджень для підтвердження або заперечення
істини);
– висновків (передбачає виведення нового судження з кількох);
– понять

(відображає

сутність

предметів

та

явищ

у

їх

суттєвих

взаємозв’язках, узагальнюючи їх сутнісні ознаки).
Аналіз, систематизація та узагальнення наукових джерел [29; 81; 82;
139; 161; 238; 239; 240; 252; 288; 343] дали змогу виокремити особливості
професійного мислення прикордонників ‒ молодших спеціалістів (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Особливості професійного мислення прикордонників –
молодших спеціалістів
Характеристик
и мисленнєвого
процесу
1
швидкість

глибина
широта
гнучкість
стратегічність
імпульсивність
обережність
самостійність
рефлексивність
організованість
послідовність
критичність

Особливості мисленнєвого процесу

2
здатність невідкладно приймати нестандартні рішення (особливо в
екстремальних умовах), орієнтуватися у складних ситуаціях, швидко
обдумати й прийняти правильне рішення; буває як інтуїтивною, так і
усвідомленою (пов’язана повним рефлексивним аналізом усіх етапів
мисленнєвого процесу)
уміння розуміти сутність речей, аналізувати причини явищ, передбачати
наслідки; характеризується ступенем осмислення їх змісту
залучення до розв’язування завдання необхідних засобів і знань, які
невідомі безпосередньо у вихідних умовах, а залучаються з інших
галузей знань, наук тощо
перебудова наявних способів вирішення завдань, у зміні способу, що
перестає бути ефективним, на оптимальний
добір адекватних способів розв’язання задачі відповідно до обстановки
на основі відповідних розумових дій
схильність приймати рішення без усвідомленого контролю, під впливом
зовнішніх обставин, емоційного та іншого поштовху
є надзвичайно важливою у військовій справі, коли необхідно приймати
ризикові рішення в екстремальних ситуаціях
здатність зріло думати (мислити) й аналізувати результати, а також і
ймовірні наслідки своїх учинків як професіонала
творчий аналіз ситуації, самосвідомість під час аналізу проблемних
ситуацій як суб’єкта професійної діяльності
здатність до упорядкування мисленнєвих процесів
дотримання певної послідовності та алгоритмічності думок (ідей,
мислей), з урахуванням їх пріоритетності
ухвалення ретельно обміркованих та незалежних рішень; притаманні
такі властивості, як усвідомленість
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Продовження табл. 1.4

1
практичність

оперативність

продуктивність
пошуковість
творчість
деталізованість

відкритість

системність
логічність
саморегульовані
сть
реверсивність
нестандартність

2
вирішення професійно-прикладних завдань; зв’язок із постановкою
цілей, розробленням планів і проектів, часто розгортається при дефіциті
часу
здатність своєчасно обдумувати (осмислювати) те, що відбувається, з
метою своєчасного реагування на зміни умов, ситуацію, також залежить
від плинності, новизни ситуацій і супутніх завдань, від мотиваційних та
інтелектуальних особливостей особистості
здобуття нових знань, які формують нові (невідомі) мисленнєві
продукти, які вдосконалює розумовий розвиток прикордонника; завдяки
йому відбувається швидке та якісне засвоєння нових знань і можливість
застосовувати їх під час професійно-практичної діяльності
добір (пошук) найбільш вдалих думок для вирішення проблемнопрофесійної ситуації прикордонником
здатність активно висувати нові ідеї, думки та уміння самостійно
виконувати службові завдання
здатність відокремлювати головне від незначного (неважливого) та
розкладати його на деталі під час виконання професійно-прикладних
завдань
здатність прикордонника сприймати свої знання та вміння не як
кінцевий правильний мисленнєвий продукт, а як змінну складову
мислення, що потребує переосмислення для оптимізації власної
професійності
уміння створювати цілісність думок (ідей), впорядковувати і
структурувати кожну окрему думку, у результаті чого вона займає своє
функціональне місце у мисленнєвому процесі прикордонника
здатність застосовувати думки (ідеї) послідовно, не допускати
виникнення суперечностей у власних міркуваннях і вміння знаходити
логічні помилки
здатність прикордонників до усвідомлення та постановки мети, її
активного досягнення, закріплення, підтримання, або відмови від
подальшого підтримання
уміння віднайти в різному подібне і навпаки
нешаблонність, продуктивність, що є основою оригінальних підходів у
різних сферах діяльності

Тобто професійне мислення прикордонника – це психічний пізнавальний
процес, спрямований на з’ясування професійних цінностей, цілей, мотивації,
смислу та змісту професійної діяльності в галузі охорони державного кордону,
розуміння необхідних методів, засобів і озброєння для досягнення поставленої
мети, вироблення алгоритму прийняття раціональних рішень у розв’язанні
типових

і

нетипових

професійних

завдань,

пов’язаних

з

ефективним

використанням знань, навичок і вмінь, здобутих у процесі професійної
підготовки, а також під час охорони державного кордону, здійснення
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рефлексивних дій (аналітичних, контролюючих, оцінних) щодо своєї професійної
діяльності.
У процесі розв’язання службових і навчально-бойових завдань, службової
взаємодії у прикордонному загоні, виконання обов’язків старших прикордонного
наряду, вирішення екзогенних та ендогенних конфліктних ситуацій під час
здобуття професійних знань, навичок і вмінь у прикордонників формується
професійне

мислення

та

відбувається

їх

становлення,

як

військових

професіоналів.
З’ясовано основні особливості професійного мислення прикордонників ‒
молодших спеціалістів: контекстність, практичність, спрямованість на дію,
оперативність, здатність до декодування інформації, шаблонність, гнучкість,
креативність тощо. Усі мисленнєві операції є складовими цілісного процесу
професійного мислення прикордонника ‒ молодшого спеціаліста. У процесі
набуття професійного досвіду фахівця відбувається розв’язання ним професійних
задач на творчому рівні, що впливає на швидкість та ефективність прийняття
службових рішень і виконання професійних функцій, відповідно до освітньокваліфікаційної характеристики [81].
Професійне мислення прикордонника є результатом розвитку його ціннісномотиваційної, інтелектуально-пізнавальної, морально-етичної, вольової та оцінної
сфер. Основні критерії діагностування сформованості професійного мислення у
прикордонників – молодших спеціалістів полягають у:
– здатності прикордонника уміло класифікувати службову ситуацію;
– швидкості розумових процесів у стандартній і нестандартній ситуаціях;
– умінні відділяти у процесі виконання функціональних обов’язків головне
від суттєвого;
– володінні прийомами розумової діяльності і можливості їх перенесення у
нові ситуації;
– сформованості особистого плану розумових дій.
Водночас формування професійного мислення молодших спеціалістів
передбачає наявність певних етапів (табл. 1.5).
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Таблиця 1.5
Етапи формування професійного мислення молодших спеціалістівприкордонників

Назва
Характеристика етапів
І етап –
розпочинається у процесі набуття первинних адаптивно-професійних знань і
адаптивний вмінь з приходом молоді до лав ДПС України, на якому відбувається
формування професійно-практичного мислення
ІІ етап
відбувається формування професійного мислення у процесі набуття освіти у
– освітній
навчальних центрах перепідготовки молодших спеціалістів
ІІІ етап –
подальше формування, розвиток і вдосконалення професійного мислення, що
службовий відбуваються у процесі перепідготовки та набуття професійного досвіду на
різних посадах

Отже, професійне мислення прикордонника являє собою різновид – симбіоз
теоретичного і практичного мислення зі своїм змістом і структурою та
характеризується своєрідністю щодо його формування у процесі професіональної
практики. Його сформованість відбувається у процесі службово-професійної
діяльності

під

час

безпосередньої

служби

на

державному

кордоні,

а

вдосконалення – при набутті професійного досвіду на кордоні.
Згідно з проведеним аналізом формування професійного мислення
прикордонника найбільш сприятливі умови для початку цілеспрямованого його
формування створюються у навчальних центрах під впливом здобутих знань,
умінь і навичок; це складний пізнавальний психічний процес удосконалення
мисленнєвих процесів і набуття ними нової якості, що передбачає покращення
мисленнєвих операцій, поступове розширення змісту думки та виникнення нових
форм і способів мислення, які необхідні для вирішення важливих професійних
проблем і проблемних ситуацій у процесі реалізації власних функціональних
посадових обов’язків.
Основний

напрям

формування

професійного

мислення

молодших

спеціалістів – це ускладнення змісту та основних способів, методів і формування
мисленнєвих дій, які мають службово-практичне спрямування та набувають
специфічних рис мислення прикордонника, їх удосконалення у процесі
опановування професійної діяльності. Усе це передбачає суттєву перебудову
мисленнєвих

процесів:

перехід

від

оперування

простими

конкретними

професійними явищами та фактами до їх узагальненого сприйняття та
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осмислення, з’ясування закономірностей, принципів і стилів професійної
діяльності, тобто передбачає сформованість як прикордонника.
У такий спосіб професійне мислення можна формувати, надати йому нових
якостей, рис, форм і способів. Наприклад, збільшити швидкість, оперативність і
глибину,

надати

специфічного

службово-практичного

та

професійного

спрямування, зробивши його більш системним і комплексним, конкретним і
гнучким, позитивним і творчим, тобто контекстним. Усе це свідчить про те, що у
молодших спеціалістів можна формувати мислення у процесі службовопрактичної та професійної підготовки, під час підготовки та перепідготовки у
навчальних центрах за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями.
Специфічність

професійного

мислення

прикордонника

здебільшого

обумовлена орієнтуванням фахівця у предметі своєї діяльності, а також із її
технологічним аспектом. Існує зв’язок предметного змісту й технології
професійної дії з формами й логікою професійного мислення.

1.3 Порівняльний аналіз професійного мислення молодших спеціалістів
– жінок-військовослужбовців і чоловіків-військовослужбовців Державної
прикордонної служби України
На жаль, у процесі роботи не було знайдено системних комплексних праць,
у яких формування професійного мислення молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців досліджувалося б науковцями комплексно, системно та
контекстно. Ученими виокремлено окремі диференційні особливості формування
та розвитку мисленнєвих процесів у жінок порівняно з чоловіками, що відповідно
позначається на змісті професійного мислення молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців. З огляду на це, необхідно з’ясувати особливості їх
професійного мислення та уточнити, конкретизувати сутність базових понять
дослідження.
Передусім розглянемо праці науковців, присвячені психофізіологічним
особливостям чоловіків і жінок. Зокрема, співставлення даних Є. Ільїна [89, с. 27]

82

із даними В. Коновалова і Н. Отмахової [124] доводить, що ліва півкуля у
чоловіків і жінок, однаково спеціалізована для аналітичного та послідовного
вербально-логічного мислення. Натомість права півкуля у чоловіків більше
спеціалізована на аналоговому, образному, просторовому мисленні, що менше
представлене у жінок, з урахуванням її участі у мовленні.
У дослідженні Е. Соловйової [272] висвітлено вплив того чи іншого кольору
на психомоторні прояви, залежало від чутливості до колірного символізму. Учена
виділила два типи досліджуваних:
– з високою чутливістю («символістів»);
– з низькою чутливістю («несимволістів»), які водночас відрізняються за
статевими відмінностями.
«Символісти»-чоловіки відрізняються від «несимволістів» високим рівнем
просторового мислення, швидкістю когнітивних процесів з низьким рівнем
нейротизму і нижчим рівнем особистісної тривожності. У «символістів»-жінок на
відміну від «несимволістів», відзначається високий рівень вербального мислення,
ригідність когнітивного стилю, вищий рівень нейротизму, екстернальності і
екстраверсії,

що

відображають

у

жінок

здатність

до

сприйняття

–

конвенціональних ознак [272, c. 15–16].
У роботі І. Сергєєвої [269] показано кращий розвиток вербальної сфери у
дівчат, і невербальної – у чоловіків, про що також свідчать дані А. Вінокурова
[36] й результати досліджень іноземних психологів [368]. Є. Ільїн [90] та
Е. Степанова [275] зазначають, що у чоловіків шкали практичного мислення вищі
у порівнянні з жінками у всіх вікових групах, окрім старшої (41–46 років). А
згідно з даними М. Гаріфулліної і Е. Пеетс – жінкам притаманне більш розвинене
образне мислення порівняно з чоловіками [51].
Загальний
узагальненість

рівень

кмітливості

мислення,

вищий

адаптивність

саме

у

чоловіків,

інтелектуальних

дій,

водночас
логічність

практичного (образного) мислення, евристичне мислення, словниковий запас в
одних вікових групах вищий у жінок, а в інших – у чоловіків. Основні
характеристики логічного мислення (узагальненість, кмітливість, багатство
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словникового запасу) у жінок взаємозалежні, тоді як у чоловіків спостерігається
деяка автономність різних систем вербального інтелекту. Менш виразна тенденція
спостерігається і в структурі невербального інтелекту, який у жінок проявляється
як єдина система, а у чоловіків ці зв’язки слабші, але характер їх більш складний
[44].
На думку В. Багрунова, жінки гірше розв’язують нові інтелектуальні і
сенсомоторні завдання, проте при тренуванні і стереотипізації відбувається
нівелювання

цих

статевих

відмінностей.

Водночас

їх

інтелектуальна

і

сенсомоторна активність більше піддається змінам у процесі навчальної
діяльності та тренування, у результаті чого у діяльності, що вимагає розвитку
стереотипних професійних навичок і вмінь, кращих результатів досягають
жінки [6].
У жінок, на відміну від чоловіків, менш розвинені просторові здатності,
вони гірше здійснюють ротацію зорових образів у ментальному просторі, гірше
виконують

завдання

на

запам’ятовування

маршруту

руху,

втім

жінки

запам’ятовують більше орієнтирів на маршруті [402]. Просторові уявлення у
чоловіків розвинені краще у порівнянні з жінками протягом вікового діапазону
від 17 до 22 років і старше, що зумовлено, за даними фізіологів, кращою
розвиненістю у процесі спеціалізації правої півкулі головного мозку щодо
просторових функцій у чоловіків із більш раннього віку [44].
Згідно з І. Коном у жінок також менш розвинені схильності до абстрактного
мислення у порівнянні з чоловіками [122]. Підтвердженням цієї позиції є також
дослідження Р. Малінаускаса, який виявив що серед чоловіків більше осіб з
високим рівнем абстрактного мислення в порівнянні з жінками [175]. Водночас,
якщо у молодшому віці відмінностей в ефективності здійснення математичних
операцій або зовсім не виявлено [11], або були на користь дівчат [385], то у
студентів жіночої статі рівень розвиненості математичних здібностей виявився
нижчим [385; 391], хоча і з тенденцією до зниження відмінностей [90], а щодо
математичної обдарованості (на відміну від математичної виучуваності), то, за
даними дослідників, таких осіб суттєво більше серед юнаків [367; 382].
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На думку А. Візгиної і С. Пантілєєва, нормативність і самоконтроль
сприймаються жінками як нав’язані ззовні і ведуть до самонеприйняття,
сприйняття свого «Я» як неповноцінної особи. Натомість у чоловіків такої
негативної реакції не спостерігається, оскільки їх прагнення відповідати
очікуванням і нормам соціуму є більш прийнятним та органічним [35].
Існують також і особливості креативної складової професійного мислення
жінок. Є. Ільїн [90] зазначає, що креативність – це здатність до розумових
перетворень і творчості, уміння відмовлятися від стереотипних способів
мислення. Вона характеризується оригінальністю мислення, семантичною й
образною адаптивною гнучкістю, та здатністю до сприйняття дисгармонії,
недоліків тощо.
М. Костік [397] і Е. Хілгард з їх співавторами [389] виявлено переваги осіб
чоловічої статі щодо переносу навчальної діяльності (застосуванні навичок і
знань до нових ситуацій). А в дослідженні Е. Свіні [414] також показано значну
перевагу чоловіків у «переструктуризації», тобто відмові від первинного підходу
та організації фактів по-новому за шкалами загальних розумових, вербальних і
математичних здатностей.
А. Ассовська, Л. Цвєткова і Т. Яничева [5] ще на прикладі молодших
школярів

установили

домінування

розвиненості,

креативності

хлопців

у

порівнянні з дівчатами, що дає підстави наголошувати про тенденцію розвитку
мислення у майбутньому, зокрема і в професійному середовищі. Таку тенденцію
підтверджують і результати інших досліджень, водночас дівчата також здатні
висувати нові ідеї [74]. Водночас для широкого вікового діапазону від 25 до
55 років і старше у дослідженні А. Канатова [231] виявлено переважання
розвиненості креативності чоловіків порівняно з жінками.
Зокрема, за даними Н. Гаврюшкіної [46], у юнаків і дівчат невербальна
креативність на ранніх етапах (9–12 років) однаково сформована, а вербальна
креативність у дівчат вища, як результат – і загальна творчість. У цьому контексті
Є. Ільїн [90] зазначав, що виразність креативності у чоловіків і жінок визначається
її видом.
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Результати дослідження креативності Н. Кузьміної [146] довели, що у
хлопців креативність чітко розпізнається іншими людьми, менше залежить від
особливостей сприйняття, а креативність дівчат не пов’язана безпосередньо з
успішністю у спілкуванні, проте з підвищенням креативності підвищується і їх
статус у групі.
Ученими встановлено, що креативність впливає на властивості особистості.
Згідно з А. Ассовською та співавторами [5], за наявності високого рівня
креативності, хлопці більш тривожні, ніж дівчата. Н. Кузьміна виявила, що
креативні хлопці проявляють вищу емпатійність, дружелюбність, сприймають
іншу особу як цінність, проявляють більшу стійкість до критики, а у дівчат
зв’язок креативності з проявами особистості виражені набагато слабше [146].
У дослідженні А. Молля [190] виявлено задатки більш виразної обізнаності
хлопців у порівнянні з дівчатами, що у майбутньому було підтверджено іншими
науковцями [90].
А щодо розвитку критичності мислення, існують дослідження, у яких
наголошується про вищу критичність чоловіків у порівнянні з жінками [90],
Водночас окремі науковці зазначають про зниження критичності мислення
чоловіків після 30 років, а у жінок – після 40, втім у більш швидкому темпі [4].
Образне мислення у чоловіків має, за даними М. Гаріфулліної і Е. Пеетс,
вищий рівень розвиненості і пов’язано з пам’яттю, а у жінок розвинене – менш
виразно і пов’язане значною мірою з емоційно-вольовою сферою та уважністю
[51].
У дослідженні В. Умнова [293] у жінок виявлено вищий рівень зв’язків
швидкості формування зорового образу з психічними процесами, втім їх
структура відрізняється від чоловіків. У них вищий рівень зв’язків сприйняття зі
шкалами часу і точності переключення уваги, об’ємом образної пам’яті, а у жінок
– зі шкалами часу переключення уваги і характеристиками об’єму короткочасної
пам’яті.
Л. Вормек визначив факторні структури здатностей, що свідчать про більшу
їх диференційованість та автономність у чоловіків у порівнянні з жінками. Три
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чинники,

виявлені

у

чоловіків

(«вербальний»,

«зорово-просторовий»

і

«математичний»), увійшли до одного у жінок, а другий чинник у жінок
інтерпретований науковцями як «вербально-залежний від статі» [415].
Однак

існують

суперечливі

результати

досліджень

моральної

нормативності. Зокрема, за даними В. Погольши, жінки мають вищі результати
щодо моральних настанов, а в дослідженні І. Нікольської [217, с. 132–133]
відзначено, що недобросовісність і безвідповідальність з погляду дорослих
частіше відрізняє дівчат, аніж хлопців. С. Петрова [213] стверджувала, що у
дівчат шкала моральної мотивації нижча, порівняно з хлопцями.
Є. Ільїн [90] зосереджував увагу на результати дослідження К. Гілліган
[386], в якому на основі розв’язання моральних дилем показано нижчий рівень
моральної розвиненості дівчат і жінок у порівнянні з хлопцями та чоловіками.
Водночас вчена зазначає про використання жінками інших критеріїв для
винесення своїх моральних суджень, що загалом не свідчить про нижчий рівень їх
моральної нормативності, оскільки хлопців і дівчат з дитинства вчать цінувати
різні якості. У такий спосіб можна виокремити два різні типи морального
міркування:
– той, що базується на понятті «абстрактна справедливість», – притаманний
більше чоловікам;
– той, що базується на людських відносинах і турботі про ближнього, що
більш характерний для жінок; утім ці відмінності не є абсолютними, оскільки
чимало жінок висловлюють моральні думки, з урахуванням пріоритету
справедливості, а деякі чоловіки вирішують етичні питання з погляду турботи про
інших.
На думку С. Гараніна [50], жінки вище оцінюють у себе розвиненість умінь,
розподіл і переключення уваги, пам’ять на обличчя, емоційність мови,
правдивість, вимогливість до себе та інших, свої успіхи у роботі, натомість
чоловіки – розвиток вольових якостей і рівня своїх фізичних можливостей,
ерудованості, логічного мислення, швидкого схоплювання сутності справи,
концентрації уваги, винахідливості і впевненості, принциповості.
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І. Коном виявлено зв’язок особистісних рис дорослих осіб із тими
характеристиками, які були у них в дитинстві, зокрема у чоловіків найбільш
стійкими виявилися інтелектуальні інтереси, мінливість настрою (нейротизм),
готовність примиритися з невдачею, високий рівень домагань, а у жінок –
наполегливість, естетична чуйність, життєрадісність, бажання дійти до меж
можливого [121].
З метою кращого розуміння змісту і структури професійного мислення
жінок військовослужбовців – молодших спеціалістів, необхідно проаналізувати
гендерні особливості їх мислення. Існування принципових відмінностей мислення
чоловіків і жінок створює умови виникнення якісно нових шляхів формування
професійного мислення, з урахуванням їх гендерних особливостей. Зазначені
відмінності у майбутньому можна адаптувати та оптимізувати до військовопрофесійної діяльності, в якій залучені жінки-військовослужбовці.
Проблема відмінності мисленнєвих процесів між чоловіками і жінками
набула найбільшої актуальності в середині 70-х рр. ХХ ст. Саме цей період
співпав із найбільшою емансипацією жінок і залученням їх до різних видів
професійної діяльності, на яких вони доти задіяні не були. До таких відноситься і
служба у різних арміях світу. Зокрема, Г. Гейманс досліджував психологічні
відмінності чоловіків і жінок, McKee, Sheriffs і Browerman et al., Є. Ільїн
займалися виокремленням якостей чоловіків і жінок [89; 91; 92; 93; 94; 90].
Prenties, Carrance досліджували типові та не типові характеристики для чоловіків і
жінок з погляду гендерних стереотипів; Є. Зуйкова та Р. Єрусланова – естетичні
гендерні відмінності; Люсьєн Леві–Брюль досліджував містичність жіночого
мислення; Г. Менкен – стереотипність жіночого мислення; Марсель Ашар вважав,
що мислення жінок відбувається у процесі говоріння; К. Бенбоу досліджував
гендерні переваги математичних здібностей і логічного мислення; Д. Гриндер,
Р. Бендлер, В. Гуленко, Л. Собчик, Д. Шарп, К. Юнг [340] – стилі мислення та
порівнювали

їх

Т. Доброхотова,

із

конституційними

Д. Данівін,

особливостями

Р. Зенхаузен,

С. Спрингер,

людини;
Г. Дейч

Н. Брагіна,
–

вплив

«міжкульової асиметрії» на стилі мислення людини; Г. Молохіна з’ясувала вікові
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гендерні особливості стилів мислення.
Аналіз

даних

досліджень А. Барбі, які здійснено

в Іллінойському

університеті (Чикаго, США) щодо фізіології та фізичної субстанції мислення
[366, с. 1154–1164; 329, с. 658–668], та фахівців Принстонського університету
(Нью-Джерсі, США) про гендерні відмінності мислення, дали підстави зробити
такі висновки:
– мислення не пов’язано з якоюсь окремою ділянкою мозку, але також не
розподілено уздовж усього мозку рівномірно, а визначається скоординованою
роботою низки специфічних анатомічних ділянок мозку;
– «кордон» між мисленням жінок і чоловіків досить розмитий, залежить від
отриманого людиною досвіду і може змінюватися протягом життя;
– при порівнянні карт нейронних зв’язків, отриманих за допомогою методу
візуалізації надсучасних приладів МРТ, можна відмітити принципово різні шляхи
циркуляції електронних сигналів у півкулях головного мозку; зокрема, у жінок
спостерігалася велика кількість зв’язків між півкулями, що підтверджує їх
здатність поєднувати логіку з інтуїцією, а у чоловіків, навпаки, інформація
циркулює майже ізольовано у лівій і правій півкулях – вони використовують
логіку та інтуїцію окремо;
– оскільки в чоловіків нейронні зв’язкі сильніше ізольовані, їм властиве
поетапне вирішення проблем, а саме одна за одною, крок за кроком, оскільки їх
мислення послідовне, а жінки, навпаки «мультизавданнєві» – вміють думати і
робити багато справ одночасно, що допомагає їм бути більш збалансованими та
універсальними; завдяки універсальності мислення жінки рідко досягають
«максимальних» висот в обраній справі, тоді як чоловіки зазвичай майстерні в
одній сфері, але мають дисбаланс в інших.
Отже, паралельність і однозавданнєвість мислення чоловіків і жінок
призводить до різних способів оцінювання певних явищ. Якщо чоловіки
оцінюють явища від 1 до 10 балів, то жінки кожній справі надають один бал;
– загальна кількість зв’язків між півкулями більша у жінок, завдяки цьому
мислення у них загалом більш різнобарвне; їм притаманна добре розвинена
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пам’ять, особливо до деталей і швидкості мислення;
– у чоловіків більше зв’язків у задній частині мозку, що вказує на розвинене
у них просторове мислення та координацію; тому вони краще орієнтуються у
великому просторі, а в жінок найбільша кількість зв’язків розташована в передній
частині мозку і пов’язана із центрами спілкування – жіноче мислення відбувається
у процесі говоріння.
У такий спосіб аналіз результатів дослідження, що розкривають фізіологічні
особливості мислення, дає підстави стверджувати, що викладені вище теоретичні
особливості та відмінності мислення чоловіків та жінок доведені наочними
психолого-фізіологічними дослідженнями.
Важливим аспектом для розуміння специфіки професійного мислення
молодших спеціалістів прикордонної служби – жінок-військовослужбовців є
стильові особливості їх перероблення інформації у процесі опанування новими
знаннями, навчальної діяльності. Зокрема, інформацію можна збирати за
допомогою конкретного досвіду або абстрактної концептуалізації, а оброблення
інформації відбувається або шляхом спостереження рефлексії, або шляхом
активного експериментування [90]. На цій основі Д. Колбом виокремлено чотири
стилі научіння [394]:
1) акомодувальний

стиль:

поєднує

конкретний

досвід

та

активне

експериментування;
2) дивергувальний – поєднує конкретний досвід і спостереження рефлексії;
3) асимілювальний – поєднує спостереження рефлексії та абстрактну
концептуалізацію;
4) конвергувальний – поєднує абстрактну концептуалізацію та активне
експериментування.
У дослідженні М. Філбіна з колегами встановлено, що більшість чоловіків
(48 %)

використовували

розробляти

моделі

і

асимілювальний
таксономії.

Лише

стиль,
8

%

оскільки
чоловіків

їм

подобалося

користувалися

дивергувальним стилем, оскільки покладалися значною мірою на уяву. У жінок
розподіл різних стилів був більш рівномірним: дивергувальні і конвергувальні
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стилі використовували по 28,9 %, акомодувальний – 22,2 %, асимілювальний –
20 % [408].
Л. Почебут і В. Чикер [224] у процесі дослідження частоту виборів різних
кар’єрних орієнтацій («якорів», що відображають усвідомлювані пріоритетні
професійні потреби) чоловіків і жінок виявили, що у чоловіків більш виразна
спрямованість на менеджмент, на підприємництво і змагальність, а у жінок – на
професійну компетентність, автономність, стабільність, служіння і інтеграцію
стилів життя. Автономія відображає вибір незалежності в роботі або ж перевагу
безпеки і стабільності завдяки пожертвуванню незалежністю (автономією).
Професійна

компетентність

відображає

самовизначення

особистості

за

необхідності обирати між двома напрямами: рухом у бік поглиблення технічної
або функціональної компетентності або у бік адміністративної діяльності.
Підприємницька креативність відображає потребу створювати новий продукт,
нові послуги або організації, на які людина має право власності. Виклик – це
потреба в змагальності. Інтеграція стилів життя – прагнення поєднати роботу,
сім’ю і власні інтереси.
Серед молодих фахівців для жінок праця має, за даними Р. Пономарьової,
вищу суспільну значущість і важливість для самовдосконалення і реалізації
творчих можливостей, аніж для чоловіків. Водночас такий чинник, як оплата
праці, оцінюється дівчатами нижче, ніж хлопцями [219, с. 91–92].
За

результатами

досліджень

Н. Колизаєвої

[120,

с. 3–14]

виявлено

особливості професійної адаптації чоловіків і жінок, що також має важливе
значення для формування професійного мислення. Зокрема, у жінок на перший
план виступає соціально-психологічний аспект, у чоловіків – професійнодіяльнісний. Відзначено також різноспрямовані зміни у процесі адаптації
особистісних характеристик: у жінок ці зміни відбуваються здебільшого в
емоційно-комунікативному блоці, а у чоловіків – у комунікативно-вольовому.
Згідно з Т. Кухарєвою [148] жінки більш наполегливі в досягненні цілей, чоловіки
натомість уміють краще організовувати свою роботу і більш конформні.
Р. Кузіна [143] зазначала, що для чоловіків і жінок-військовослужбовців
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значущими для успішної служби є моральна нормативність, поведінкова
регуляція, стан здоров’я; проте вони розійшлися в тому, що четвертою важливою
якістю у чоловіків була фізична працездатність, а у жінок – комунікативні
здатності.
Існують також відмінності особистісного профілю жінок і чоловіків із
лідерськими схильностями, які також впливають на формування професійного
мислення, зокрема в особливих умовах діяльності. Окремі науковці не виявили
відмінностей в ефективності діяльності чоловіків і жінок лідерів [376], в їх
вербальній поведінці [393] та стилі лідерства [378]. Натомість виявлено, що на
відміну від гендерних стереотипів, жінки-лідери перевершували чоловіків за
рівнем мотивації досягнення і прагнення до лідерства [376; 409]. Жінки, які
виконують стереотипно «чоловічі» професійні обов’язки, а у цьому дослідженні
особливі умови діяльності прикордонника відносяться до такого різновиду
професійної діяльності, мають зазвичай більш маскулінний стиль мислення та
чоловічі риси характеру. Жінки-керівники відрізняються від інших жінок
домінантністю, емоційною стійкістю, прагненням до самовияву, соціальною
сміливістю і прозорливістю [90]. Жінки здатні вибудовувати високі ділові
стосунки не тільки з жінками, а й з чоловіками [381], вони на рівні з чоловіками
здатні мотивувати підлеглих на наддосягнення, так само орієнтовані на завдання,
як і чоловіки-керівники [393]. Однак, як зазначає В. Свистун, жінки-керівники
зазвичай працюють на кадрових та адміністративних посадах, що не мають
стратегічного значення, а отже, не дають підстав займати вищі керівні щаблі
[261, с. 24].
Існують дані, що чоловіки і жінки при вирішенні групових завдань
поводяться по-різному, залежно від присутності осіб своєї і протилежної статі.
Зокрема, якщо в групі було троє чоловіків, то вони разом співпрацювали,
вирішували поставлене експериментатором завдання; за наявності в групі двох
чоловіків і однієї жінки, чоловіки намагалися вирішити завдання без допомоги
призначеної експериментатором жінки-лідера; якщо лідером у змішаній групі
призначався чоловік, то за відсутності претензій на лідерство жінки, обидва
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чоловіки конкурували один з одним, демонстрували вміння вирішувати завдання
(«ефект забіяки»). Група з трьох жінок показала найменшу ефективність [379].
Жінки, як і чоловіки, виявилися менш продуктивними з підлеглими протилежної
статі.
Важливим аспектом для цього дослідження щодо професійного мислення
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців є дані стосовно відмінностей
впливу психофізіологічних особливостей чоловіків і жінок на поведінку у
професійних ситуаціях в умовах стресу, якими повсякчас насичені умови
виконання прикордонниками завдань за призначенням. Зокрема, екстремальні
умови

військової

служби

по-різному

впливають

на

жінок,

їм

важче

«перебудуватися» на військовий лад [96]. Згідно з результатами досліджень
службової діяльності в екстремальних умовах жінки-військовослужбовці поіншому реагують на безпосередні стресові чинники службового середовища, ніж
чоловіки, зазвичай, більш послідовно і відтерміновано в часі, намагаються
подолати вплив стресу на свою психіку не за допомогою включення власного
потенціалу, а завдяки використанню можливостей найближчого оточення. Жінки,
на відміну від чоловіків, які прагнуть екстраполювати, прогнозувати і моделювати
стресову ситуацію, здебільшого прагнуть уникати стресової ситуації, а не думати
про її наближення, у результаті чого психіка жінок реагує на ситуацію вже з
початку її стресової дії [257, с. 69–70].
З огляду на це, доцільно враховувати наявні суттєві соціально-психічні
відмінності

жінок-військовослужбовців,

насамперед

їх

нейрофізіологічні

механізми сприйняття подій, конфліктної поведінки у процесі виконання
професійних

завдань,

що

безпосередньо

впливатиме

на

особливості

їх

професійного мислення, особливо в складних умовах професійної діяльності. До
того ж окремі науковці акцентують на потребі жінок-військовослужбовців
постійно доводити чоловікам свій професіоналізм, що є додатковим джерелом їх
стресових навантажень в особливих умовах діяльності [96].
Суттєвий вплив на професійне мислення жінок-військовослужбовців
здійснюють виявлені О. Кучмєєвим відмінні від чоловіків детермінанти побудови
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поведінки у професійному середовищі [151], зокрема:
– більш виразне емоційне забарвлення в міжособистісній взаємодії;
– періодичні зміни настрою;
– більша уважність до опонентів (краще помічають відтінки переживань,
міміки, настрою загалом), тактовність та обережність у висловлюваннях;
– легше встановлення соціальних контактів та вираження своїх думок;
– більш виразні співчуття, співпереживання тощо.
Останні емпіричні дослідження щодо важливих для формування змістових
компонентів професійного мислення жінок-військовослужбовців індивідуальнопсихічних характеристик у їх зв’язку з ефективністю військово-професійної
діяльності продемонстрували таку специфіку:
– у жінок з високою її ефективністю виявлено домінування активних
просоціальних стратегій подолання стрес-факторів (асертивні дії, соціальний
контакт, пошук підтримки тощо) у поєднанні з окремими неусвідомленими
механізмами психічного захисту – раціоналізацією, витісненням, проекцією;
– виразний соціальний, емоційний самоконтроль, орієнтація на дію
(довільна повноцінна регуляція намірів, актуальної дії).
Вони

відрізняються

виразним

інтернальним

локус-контролем

‒

самостійністю, відповідальністю, стійкістю до зовнішніх впливів, труднощів;
високим рівнем розвиненості смисложиттєвих орієнтацій, контролем життєвих
подій; високою загальною саморегуляцією, усвідомленням та узгодженням
стійких планів і самостійно поставлених цілей, гнучкістю у їх досягненні,
адекватними критеріями оцінювання. Вони володіють також достатньо високою
аутопсихологічною компетентністю (усвідомленням особистісних властивостей і
потенційно-актуальних

можливостей,

інтелектуальною

гнучкістю,

рефлексивністю, здатністю до саморозвитку і самореалізації); розвиненим
адекватним самоставленням (узгодженням внутрішнього простору з вектором
життєвого шляху у процесі формування життєвих настанов, емоційно-змістовним
поєднанням віри та розуміння себе, самопослідовністю, самокритикою та
самоаналізом) [96].
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При цьому жінки з низькою ефективністю військово-професійної діяльності
відрізняються такими поведінковими проявами:
– напруженістю емоційних, примітивних захисних механізмів, наприклад,
заперечення,

регресії,

реактивного

утворення,

використанням

простих

поведінкових стереотипів;
– застосуванням маніпулятивних, імпульсивних стратегій подолання стресу,
виразним соціальним і слабким емоційним самоконтролем у діяльності,
орієнтацією на стан (зниженим емоційним напруженням довільної регуляції
актуальної дії, наміри мало реалізуються в дії).
Для жінок характерні такі психічні особливості у поведінці та діяльності:
– низька (межова) інтернальність (недостатня самостійність, залежність від
зовнішнього контролю, низький опір труднощам);
– ситуативні

смисложиттєві

прагнення,

задоволення

попередніми

досягненнями, відсутні реальні плани на майбутнє, труднощі прийняття рішень;
– низька загальна саморегуляція, мінливі плани, труднощі цілепокладання в
діяльності та формування програми дій, оцінювання поточної ситуації,
недостатньо гнучкі та стійкі критерії оцінювання успішності професійної
діяльності;
– слабка аутопсихологічна компетентність, неузгодженість прагнень із
самооцінкою наявних ресурсів у процесі планування життєвого шляху,
самовпевненість, очікування позитивного оцінювання їх досягнень іншими [96].
За даними С. Мула [200], на сучасному кордоні дедалі частіше можна
зустріти військовослужбовців-жінок, які займають гідну позицію нарівні з
чоловіками

у

професійній

і

фізичній

підготовці.

Молодші

спеціалісти

прикордонної служби – жінки-військовослужбовці у пунктах пропуску на
державному кордоні відрізняються психічною гнучкістю, менш схильні до
ризику, здатні ретельніше виконувати обов’язки, приймати нешаблонні рішення,
схильні більш принципово ставитися до підлеглих, навіть в умовах агресивного
зовнішнього середовища [200, с. 171].
Отже,

професійне

мислення

молодших

спеціалістів

–

жінок-
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військовослужбовців – це важлива складова психічної пізнавальної системи
жінок-військовослужбовців – молодших спеціалістів, що становить складний
багаторівневий їх психічний пізнавальний процес – важливу першооснову
системостворювальної психічної підвалини їх професійної компетентності та
професіоналізму, яка складається із взаємопов’язаної та взаємозумовленої
послідовності мисленнєвих дій та операцій, спрямованих на активне успішне
розв’язання прикладних професійно-зумовлених завдань, шляхом пізнання їх
сутності та взаємозв’язків на основі високої метакогнітивної обізнаності, на
ухвалення дієвих рішень у військово-професійній сфері діяльності та є важливою
передумовою

та

умовою

професійного

розвитку

та

їх

успішної

військово-професійної

самовдосконалення

як

діяльності,

специфічного

суб’єкта

екстремального виду діяльності.
Окрім того, результати аналізу та узагальнення психічної теорії та практики
доводять доцільність виокремлення таких особливостей професійного мислення
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців:
– вища, у порівнянні з чоловіками, рухливість нервових процесів і
швидкість мислення; а завдяки великій кількості нейронних зв’язків між
півкулями мозку, їх мислення різнобарвне, вони здатні поєднувати логіку з
інтуїцією, вони «мультизавданнєві» – здатні розмірковувати і виконувати
одночасно багато справ, що дає змогу їм бути більш універсальними;
– у процесі мислення у жінок активізуються центри спілкування в
головному мозку, тому їх мислення відбувається у процесі мовлення, а у процесі
професійної діяльності – багато спілкуються, що дає їм змогу якісно вирішувати
професійні задачі;
– жінки-військовослужбовці мають практичну спрямованість мислення, яке
ґрунтується на теоретичних знаннях із перевагою словесно-логічного та
синтетичного типів мислення;
– у процесі службової діяльності вони можуть послідовно ставити цілі та їх
обґрунтовувати, враховувати умови досягнення, а до досягнення поставленої цілі
рухаються поступово, проміжні завдання розв’язують самостійно на основі
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розвиненого логічного мислення, поєднаного з інтуїцією;
– жінки мають мультизавданнєве мислення, що дає їм змогу при зміні
зовнішніх обставин швидко змінювати умови досягнення цілей діяльності;
– у своїй специфіці професійного мислення жінки-військовослужбовці
відповідальні за події, що відбуваються в їх професійному житті, а професійні
невдачі та досягнення пов’язують із особливостями своєї поведінки та вважають,
що події, які трапляються з ними, залежать від професійно важливих якостей –
компетентності, цілеспрямованості, здатностей, а отже, є результатом їх
професійної діяльності;
– характеризуються більшою емоційністю і стресостійкістю, порівняно із
чоловіками; мисленнєві процеси жінок у стресогенних ситуаціях активізуються,
що дає змогу їм якісно виконувати поставлені перед ними професійні завдання на
кордоні, особливо у разі виникнення надзвичайних позаштатних ситуацій;
– жінки,

які

проходять

службу

на

державному

кордоні,

під

час

обмірковування поставлених перед ними службових задач, більш вмотивовані на
досягнення успіху, що обумовлено їх професійною спрямованістю.
Висновки до першого розділу
У розділі на основі аналізу та узагальнення наукових джерел, результатів
психолого-педагогічних

досліджень

змісту

базових

понять

дисертації

–

професійне мислення, професійне мислення молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців, охарактеризовано сутність, зміст і структуру професійного
мислення молодших спеціалістів ДПС України, зокрема:
1. Проведено

аналіз

досліджуваного

психологічного

феномену

–

практичного – професійного – мислення сучасного фахівця, узагальнення та
систематизація результатів досліджень дають підстави визначити його як
провідний психічний пізнавальний процес військового фахівця, тобто цілісну
психічну пізнавальну систему, складне багаторівневе психічне пізнавальне явище,
що є важливою першоосновою формування їх професійної компетентності та
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водночас є системостворювальним її когнітивним та операційно-діяльнісним
компонентами.
2. З’ясовано, що професійне мислення сучасного військового фахівця є
психічним пізнавальним процесом, який складається із взаємопов’язаної
послідовності мисленнєвих дій та операцій, спрямованих на розв’язання
прикладних професійно зумовлених задач і контекстних завдань, суперечностей,
шляхом пізнання та усвідомлення їх сутності, з’ясування взаємозв’язків основних
сфер психіки на основі високої метакогнітивної обізнаності. Воно забезпечує
прийняття рішень у сфері службової діяльності та є безпосередньою важливою
передумовою та умовою успішної реалізації ним посадових компетенцій, а також
і його подальшого професійного розвитку, самовдосконалення та самоактуалізації
у професійній діяльності як суб’єкта військово-професійної діяльності.
3. Доведено, що професійне мислення молодших спеціалістів прикордонної
служби – жінок-військовослужбовців – це важлива складова їх психічної
пізнавальної системи, що представляє складний багаторівневий їх психічний
пізнавальний процес – важливу першооснову системостворювальної психічної
підвалини їх професійної компетентності та професіоналізму, яка складається з
взаємопов’язаної та взаємозумовленої послідовності мисленнєвих дій та операцій,
спрямованих на активне успішне виконання прикладних професійно-зумовлених
завдань, шляхом пізнання їх сутності та взаємозв’язків на основі високої
метакогнітивної обізнаності, на ухвалення дієвих рішень у військово-професійній
сфері діяльності та є важливою передумовою та умовою їх успішної військовопрофесійної діяльності, професійного розвитку та самовдосконалення як
специфічного суб’єкта екстремального виду діяльності.
Установлено, що зміст професійного мислення молодших спеціалістів
прикордонної служби – жінок-військовослужбовців характеризується через його
відповідність критеріям їх професіоналізму у військово-професійній діяльності:
професійної зрілості, продуктивності, результативності та ефективності.
4. Уточнено й конкретизовано тлумачення змісту поняття «професійне
мислення молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців» на основі
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узагальнення результатів аналізу теоретичних і дослідницьких матеріалів,
з’ясування, що воно являє собою їх складний багатоаспектний контекстний
мисленнєвий пізнавальний процес, спрямований на сприйняття цінностей і
мотивації

військово-професійної

діяльності,

набуття

професійної

компетентності, що є надійною психічною підвалиною успішної їх професійної
діяльності у ДПС України та розв’язання відповідних посадових компетенцій,
професіоналізації, професійного розвитку та самовдосконалення на основі
побудови стратегій прийняття оптимальних професійно-практичних рішень
розв’язання службово-професійних завдань у процесі проходження служби на
державному кордоні України.
5. Розкрито особливості професійного мислення молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців, що зумовлені цілями, змістом, особливостями їх
професійної діяльності, а також статтю, зокрема:
– висока рухливість нервових процесів і швидкість практичного мислення,
яке

має

різнобарвний

характер,

мультизавданнєвість,

збалансованість,

універсальність і безпосередню контекстність;
– практичні мисленнєві процеси здійснюються у процесі активного
внутрішнього

та

зовнішнього

професійного

мовлення,

спілкування

та

міжособистісної взаємодії, що сприяє успішному виконанню поставлених перед
ними професійних задач і завдань;
– мисленнєві процеси у жінок у стресогенних ситуаціях активізуються, що
дає їм змогу якісно виконувати поставлені професійні завдання на кордоні,
особливо у разі виникнення надзвичайних позаштатних (екстремальних) ситуацій
у професійній діяльності;
– мисленнєві процеси значною мірою спрямовані на досягнення успіху у
процесі виконання службових задач, аніж на уникнення невдач тощо.
Матеріали першого розділу висвітлено у 12-ти авторських публікаціях:
[314; 315; 321; 323; 324; 326; 327; 329; 330; 331; 333; 334].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ
У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОКВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
2.1 Обґрунтування психодіагностичного інструментарію діагностування
сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України
Організація і хід дослідження були побудовані з урахуванням методик і
логіки розв’язання поставлених завдань. Зміст дослідження полягав у визначенні
особливостей формування професійного мислення у майбутніх молодших
спеціалістів

–

жінок-військовослужбовців.

У

процесі

обґрунтування

психодіагностичного інструментарію оцінювання його сформованості було
зосереджено увагу на досвіді інших дослідників (табл. 2.1) [357, с. 239–240], який
дає

змогу

досліджувати

проблему

різновидів

професійного

мислення

військовослужбовців.
Таблиця 2.1
Методики дослідження професійного мислення молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців
№
Методики дослідження
з/п
1
2
1.
Тест «Ідей»
2.

Методика «Інтелектуальна лабільність»

3.

Тест «Індивідуальні стилі мислення»

4.

Опитувальник Д. Брунера для визначення типів
мислення та рівня креативності

5.

Тест «Управлінські ситуації і направленість
керівника»

Критерії управлінського мислення
3
– поняттєво-змістовний
– поняттєво-змістовний
– праксіологічний
– поняттєво-змістовний
– праксіологічний
– суб’єктний
– праксіологічний
– ціннісно-мотиваційний
– праксіологічний
– суб’єктний
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Продовження табл. 2.1
1

11.

2
Опитувальник «Локус контролю» (за
О. Г. Ксенофонтовою)
Методика Л. П. Урванцева і Н. В. Володіної для
діагностики спрямованості мислення
Методика оцінки визначення мотивації успіху та
страху невдачі (опитувальник А. О. Реана)
Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча
Методика визначення стресостійкості і
соціальної адаптації Хомса і Раге
Шкала оцінки значущості емоцій

12.

Анкета для управлінців

13.

Анкета діагностування управлінських знань

14.

Анкета «Квазіуправлінські ситуації»

6.
7
8.
9.
10.

3
– суб’єктний
– суб’єктний
– праксіологічний
– ціннісно-мотиваційний
– ціннісно-мотиваційний
– емоційно-вольовий
– емоційно-вольовий
– поняттєво-змістовий
– праксіологічний
– суб’єктний
– поняттєво-змістовний
– праксіологічний
– праксіологічний

У таблиці 2.1 виважено, системно, контекстно, згідно з вимогами
компетентнісного та суб’єктно-діяльнісного підходів чітко виокремлено якості та
зміст компонентів управлінського мислення молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців, та підібрано під них відповідні методики їх діагностування.
Однак предмет цього дослідження суттєво відрізняється, а отже, їх не можна
просто адаптувати до нього. З урахуванням досвіду інших науковців, а також з
метою забезпечення якісного підбору методик для реалізації задуму емпіричного
та експериментального дослідження, було зосереджено увагу на показники,
наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Методики дослідження сформованості професійного мислення майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
№
Методики дослідження
з/п
1
2
1 Методика дослідження
швидкості мислення
2 Методика визначення
спрямованості особистості
(орієнтаційна анкета
Б. Басса)

Критерії
3
поняттєвозмістовний
ціннісномотиваційний

Емпіричні індикатори (показники)
4
швидкість мислення й рухливість нервових
процесів
типи спрямованості:
на себе;
на спілкування;
на справу
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Продовження табл. 2.2
1
2
3 Методика діагностики
практичної спрямованості
мислення Л. П. Урванцева
– Н. В. Володіної
4 Професійно-особистісний
опитувальник
В. П. Петрова

3
поняттєвозмістовний

4
практична спрямованість мислення

ціннісномотиваційний

5 Методика визначення типу
мислення в модифікації
Г. В. Резапкіної
6 Діагностика
комунікативних та
організаторських
схильностей (КОС-2)
7 Опитувальник «Стильові
особливості саморегуляції
поведінки – ССП–98»
В. І. Моросанової

поняттєвозмістовний

військово-професійна
спрямованість:
схильності до класів типових військових
спеціальностей (командні, операторські, зв’язку
і спостереження, водійські, спеціального
призначення (спецназ), технологічні)
типи мислення: предметно-дійове, абстрактносимволічне, словесно-логічне, наочно-образне,
креативне, синтетичне
організаторські та комунікативні схильності

8 Дослідження локалізації
контролю особистості –
модифікований
опитувальник «ЛК»
О. Г. Ксенофонтової
9 Методика визначення
стресостійкості та
соціальної адаптації Хомса
і Раге
10 Методика «Мотивація
успіху і страх невдачі»
А. Реана
11 Стислий відбірковий тест
В. М. Бузіна –
Е. Ф. Вандерліка (КОТ)

операційнорегуляційний
операційнорегуляційний

рефлексивнооцінний
рефлексивнооцінний

операційнорегуляційний

загальний рівень саморегуляції, індивідуальний
стиль саморегуляції поведінки;
планування цілей (Пл),
моделювання значущих умов їх досягнення (М),
показники
розвитку
регуляторно-особових
властивостей – гнучкості (Г), самостійності (С)
оцінювання і корекція результатів (Ор),
програмування дій (Пр)
загальна інтернальність;
інтернальність у сфері досягнень;
інтернальність у сфері невдач;
інтернальність у професійній діяльності;
готовність до подолання труднощів;
готовність до планування, здійснення й
відповідальності
ступінь опору стресу та соціальної адаптації

ціннісномотиваційний

мотиваційна тенденція
(уникнення невдачі)

досягнення

успіху

поняттєвозмістовний

загальний
рівень
розумових
здібностей,
вербального та невербального інтелекту,
здатності до узагальнення й аналізу, гнучкість
мислення, здатність до переключення, точність і
швидкість сприйняття, емоційні компоненти

Дослідження рівнів швидкості мислення та рухливості нервових процесів
проводилося за допомогою методики дослідження швидкості мислення [105], яка
передбачала заповнення досліджуваними пропущених букв у 40 словах протягом
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обмеженого часу (3 хв). За результатами кількості правильно складених слів
визначалася швидкість мислення й рухливість нервових процесів – висока,
середня та низька (додаток А. 1).
За

допомогою

методики

визначення

спрямованості

особистості

(орієнтаційної анкети Б. Басса) [106], визначалися типи спрямованості:
1) на себе (орієнтація на пряму винагороду незалежно від змісту роботи,
схильність до суперництва);
2) на спілкування (прагнення за будь-яких умов підтримувати стосунки з
людьми, орієнтованість на спільну діяльність);
3) на справу (зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконання роботи
якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати на користь
справи та досягнення загальної мети власну думку) (додаток А. 2).
Методика діагностики практичної спрямованості мислення Л. Урванцева –
Н. Володіної [43] спрямована на визначення виразності розвитку практичної
спрямованості мислення (низької, середньої, високої), як властивості пізнавальної
активності, що характеризує її підлеглість предметно-перетворювальним цілям і
орієнтацію на результат. Розроблення цього теоретичного конструкта проводилося
авторами

з

використанням

робіт

Б. Теплова,

К. Абульханової-Славської,

М. Холодної. У результаті конкретизації досліджуване поняття було описано у
декількох групах ознак, на основі яких формулювалися питання методики:
мотивація

особистості

інтелектуальної

(інтереси,

діяльності

переваги,

(мислення,

цілі,

пам’яті,

стосунки);

особливості

уваги,

сприйняття);

характеристики поведінки, особливості виховання і середовища розвитку
особистості, специфіка емоційних переживань та їх проявів (додаток А. 3).
На підставі методики визначення стресостійкості та соціальної адаптації
Хомса і Раге [242, с. 149–153] з’ясовувалася ступінь опору досліджуваного стресу
на основі психометричної шкали самооцінки актуального рівня стресу протягом
останнього року. За результатами шкали, яка складалася з переліку травмувальних
подій, проранжованих за балами за їх стресогенність, визначалися рівні опору
досліджуваних стресу – достатньо високий, високий, пороговий і низький
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(додаток А. 9).
Професійно-особистісний опитувальник В. Петрова [212] дав змогу
визначити військово-професійну спрямованість досліджуваних за оцінкою
схильностей до класів основних військових посад (командні, операторські, зв’язку
і спостереження, водійські, спеціального призначення (спецназ), технологічні)
(додаток А. 4).
Стислий відбірковий тест В. Бузіна – Е. Вандерліка (СВТ) [95, с. 60–70]
уможливив визначення загального рівня сформованості розумових здатностей,
вербального

та

невербального

інтелекту

досліджуваного:

здатності

до

узагальнення й аналізу матеріалу; гнучкість мислення; інертність і здатність до
переключення мислення; емоційні компоненти мислення та здатність до
відволікання; точність і швидкість сприйняття та розподіл і концентрацію уваги;
грамотність; орієнтування; просторову уяву (додаток А. 11).
Методика

Типи мислення

(методика визначення

типу

мислення

в

модифікації Г. Резапкіної) [244, с. 69–73] дає змогу з’ясувати сформованість, а
також і розвиненість мислення досліджуваних за такими типами: предметнодійового;

абстрактно-символічного;

словесно-логічного;

наочно-образного;

креативного. За умови гармонійного співвідношення цих типів, можна з’ясувати
синтетичне мислення. Типи є актуальними для професійної діяльності майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців (додаток А. 5).
Методика Діагностики комунікативних та організаторських схильностей
(КОС-2) [297, с. 263–265; 343, с. 516–521], за допомогою якої оцінюється
сформованість організаторських і комунікативних якостей майбутніх молодших
спеціалістів

–

жінок-військовослужбовців,

їх

здатність

до

налагодження

комунікативного процесу у професійній діяльності, що є особливо важливим у
проведенні ними адміністративно-юрисдикційної діяльності щодо забезпечення
прикордонного контролю, здатності до організації та узгодження дій як свої колег,
так і оточення (додаток А.6).
Опитувальник «Мотивація успіху та страх невдачі» А. Реана [243,
с. 382–383; 91, с. 382–383] дає змогу визначити виразність домінування однієї з
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тенденцій мотивації особистості в реалізації рівня домагань – досягнення
успіху чи уникнення невдачі майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців.
спрямовані

на

За

виразної

досягнення

мотивації

конструктивних,

успіху

дії

позитивних

досліджуваних
результатів.

Їх

особистісна активність залежить від потреби в досягненні успіху. За виразної
мотивації уникнення невдачі вони прагнуть уникнути осуду, покарання,
оскільки очікування неприємних наслідків визначає їх діяльність – страх
можливого провалу і міркує, у який спосіб його уникнути, а не як досягти
успіху [243] (додаток А.10).
У дослідженні для діагностування індивідуальних профілів саморегуляції
застосовано

останній

варіант

опитувальника

В. Моросанової

«Стильові

особливості саморегуляції поведінки – ССП–98» [195]. Методика була створена у
1988 р. у Психологічному інституті РАО в лабораторії психології саморегуляції й
валідна як для наукових досліджень, так і як інструмент практичного
діагностування

різних

аспектів

індивідуальної

саморегуляції.

опитувальника побудовані на типових життєвих ситуаціях

Твердження
і не мають

безпосереднього зв’язку зі специфікою діяльності. Структура індивідуальних
особливостей саморегуляції жінок-військовослужбовців досліджувалася на основі
шести якостей індивідуальної саморегуляції, релевантних шкалам опитувальника,
що

в

сукупності

характеризують

індивідуальний

профіль

саморегуляції.

46 тверджень опитувальника входять до складу шести шкал: планування цілей
(Пл); моделювання значущих умов їх досягнення (М); програмування дій (Пр);
оцінювання і корекція результатів (Ор); якості розвиненості регуляторноособистісних властивостей – гнучкість (Г); самостійність (С).
Загалом

опитувальник працює

як єдина

шкала

«Загальний рівень

саморегуляції» (ЗРС), що відображає рівень сформованості індивідуальної
системи саморегуляції довільної активності людини [195; 196]. Підтверджено, що
досліджувані з високими якостями загального рівня саморегуляції самостійні,
гнучко й адекватно реагують на зміну умов, висування і досягнення цілей
діяльності у них відбувається переважно усвідомлено. Чим вищий загальний

105

рівень усвідомленої регуляції, тим легше фахівець оволодіває новим видом
активності, більш впевнено відчуває себе в незнайомих ситуаціях, й тим
стабільніші його успіхи у звичних видах діяльності. Тобто успішність оволодіння
новим видом діяльності значною мірою залежить від відповідності особливостей
саморегуляції і вимог освоюваного виду активності (додаток А. 7).
«Дослідження

локалізації

контролю

особистості

–

модифікований

опитувальник «ЛК» О. Ксенофонтової [141] є версією методики «Рівень
суб’єктивного контролю» (РСК) Дж. Роттера, стандартизованої на більш
широкому віковому і соціальному контингенті досліджуваних. Опитувальник дає
змогу виявити переконання досліджуваних щодо того, де локалізуються сили, що
підпадають під вплив, управління і контроль того, що відбувається в житті, –
усередині себе (зусилля, старання і здатності), чи залежить від зовнішніх чинників
(інші люди, доля або випадок). Опитувальник містить 40 тверджень, серед наявних
шкал було застосовано:
– шкалу загальної інтернальності (Із), що дає змогу визначити рівень
інтернальності або екстернальності досліджуваних – внутрішній чи зовнішній
локус контролю власної активності;
– шкалу інтернальності у сфері досягнень (Ід) – охоплює ситуації, пов’язані
з досягненнями, що здійснилися, у діяльності та виявляють здатність досягнення
успіху в тих або інших ситуаціях;
– шкалу інтернальності у сфері невдач (Ін) – виявляє ставлення до ситуацій
або можливих неуспіхів, деструктивної самозвинувачувальної позиції;
– шкалу інтернальності у професійній діяльності (Іпд) – охоплює ситуації
навчальної, професійної і будь-якої іншої активності, що забезпечує досягнення
людиною конкретної мети;
– шкалу готовності до діяльності, пов’язаної з подоланням труднощів (Дт)
та

готовності

до

самостійного

планування,

здійснення

діяльності

і

відповідальності за неї (Дс), визначаються прояви інтернальності та причини
схильності до екстернальності стосовно самостійної активності у важких і
напружених ситуаціях, що особливо важливо у дослідженні професійного

106

мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
(додаток А. 8).
Вибірку досліджуваних склали 234 особи. Середній вік досліджуваних –
23 роки.
Загальна

схема

експериментального

дослідження,

співвідносна

із

завданнями, передбачала з’ясування змістових характеристик сформованості
професійного

мислення

у

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців та уточнення на основі його специфіки найбільш адекватних
психологічних аспектів його сформованості.
Емпіричне дослідження відбувалося в три етапи науково-пошукової
роботи. Мета першого етапу (2010 – перша половина 2013 рр.) полягала у
систематизації й концептуалізації досліджень з проблеми сформованості
професійного

мислення

у

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців, визначенні цілей, завдань, об’єкта, предмета і програми
дослідження. Обґрунтовано методику емпіричного дослідження та підібрано
психодіагностичний інструментарій.
Другий етап (друга половина 2013 – перша половина 2015 рр.) – передбачав
організацію і проведення пілотного та констатувального експериментів, мета яких
полягала у:
1)

з’ясуванні

змістових

характеристик

сформованості

професійного

мислення майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців, його
структури та ступеня виразності емпіричних індикаторів;
2) отриманні нових емпіричних даних про особливості взаємозв’язків
змістових характеристик професійного мислення;
3) визначенні діагностичних чинників, що зумовлюють сутнісний зміст
сформованості професійного мислення, в основі якого лежать індивідуальнопсихічні особливості.
У подальшому, на основі здобутих емпіричних даних, було проаналізовано
змістові характеристики сформованості компонентів професійного мислення
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців, і відібрано групу
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методом ранжування в кількості 60 осіб. Для забезпечення валідності
експерименту та достовірності порівняння емпіричних даних, було організовано
ЕГ і КГ методом випадкових виборів, проведено за допомогою стратегії –
рандомізації [48; 68; 170; 192].
Третій етап (2015 – 2019 рр.) передбачав проведення формувального
етапу дослідження, встановлення вихідних положень, що відображають
індивідуальні відмінності контингенту досліджуваних, які виявляються у
відповідних

змістових

характеристиках

професійного

мисленням

майбутніх

військовослужбовців,

сформованості

молодших

компонентів

спеціалістів

–

жінок-

а також у розробленні програми формування їх

професійного мислення у процесі фахової підготовки.
На цьому етапі емпіричного дослідження з ЕГ проводився професійнопсихологічний тренінг «Формування професійного мислення у майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПС України», з метою
формування компонентів професійного мислення майбутніх прикордонників. Із
КГ такий тренінг не проводився.
З ЕГ і КГ було проведено повторне тестування за визначеними
методиками дослідження сформованості компонентів професійного мислення, а
результати було порівняно за групами за допомогою методів математичної
статистики для з’ясування значущості розходження отриманих емпіричних
даних та обґрунтування висновків про результативність розробленої тренінгової
програми.
Результати здобутих відомостей порівнювалися з використанням методів
математичного

оброблення

емпіричних

результатів

дослідження

(описові

статистики та кореляційний аналіз за Пірсоном, факторний аналіз) і статистичних
критеріїв

(одновибірковий

критерій

Колмогорова

–

Смірнова,

t-критерій

Стьюдента). Одержані результати емпіричного дослідження обраховувалися за
допомогою пакетів програм оброблення статистичних даних – Microsoft Office
Excel 2007, SPSS – 21.0 [392].

108

2.2 Критерії та показники діагностування сформованості професійного
мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
Державної прикордонної служби України
Методичну основу емпіричного та експериментального дослідження
сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців склали напрацювання вітчизняних і іноземних
учених.

Емпіричне

дослідження

сформованості

професійного

мислення

особистості доцільно побудувати на основі розкриття змісту його основних
компонентів, які було проаналізовано науковцями в контексті досліджень
компонентів

мислення

(Г. Костюк,

А. Брушлінський,

Р. Немов,

І. Семенов,

В. Ягупов), компонентів розвитку практичного мислення фахівців (О. Ягупова),
управлінського

мислення

(І. Шама,

В. Шемчук),

критеріїв

і

показників

сформованості критичного мислення (О. Варнавських, С. Король, О. Марченко,
Д. Халперн,
Л. Бурлачук,

Т. Хачумян),

мисленнєвої

Ф. Василюк,

регуляції

Б. Неменський,

поведінки

С. Миронець,

(А. Бандура,
О. Тімченко,

Н. Пов’якель, В. Осьодло) та складових винятково професійного мислення
(О. Бичева, О. Гура, Т. Гура, Л. Джелилова, А. Зуєва, М. Кашапов, Є. Клімов,
Н. Кучинова, В. Свистун, І. Сурсаєва), розвитку практичного мислення офіцерівартилеристів (І. Москальов), зокрема і психологічних методів у наукових
дослідженнях

та

успішного

підбору

релевантного

психодіагностичного

інструментарію, вони мають спиратися на ґрунтовну інформативну критеріальну
основу.
Критерій (від грецьк. krіterіon – засіб судження, переконання, мірило) в
широкому розумінні – це ознака, на підставі якої здійснюється оцінка, визначення
або класифікація чого-небудь, мірилом судження, зіставленням [24, с. 376; 233;
234]; це показники, які поєднують методи розрахунку, визначають теоретичну
модель розподілу та правила прийняття рішення про істинність основної чи однієї
з альтернативних гіпотез [236, с. 211].
За В. Шадриковим, критерій відображає найбільш загальну сутнісну
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ознаку, за якою відбувається оцінювання досліджуваного явища, а ступінь прояву
і

якісна

сформованість

досліджуваної

якості

відображаються

у

певних

показниках, які характеризуються певними ознаками [310].
Критерій є ширшим за показник поняттям, тому одному критерію може
відповідати низка показників. Відтак критерій і показники тісно взаємопов’язані
та взаємозумовлені, а науково обґрунтований вибір критерію значною мірою
зумовлюватиме правильний вибір системи показників. При цьому якість кожного
показника залежить від того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує
прийнятий

критерій

[16,

с. 145].

Тобто

критерії

відображають

змістові

характеристики предмета дослідження, як засоби, інструменти оцінювання для
визначення сутнісних ознак предмета дослідження, основа для їх класифікації та
систематизації. Ступінь прояву таких характеристик представлено системою
показників, що репрезентують якісні й кількісні характеристики окремих
властивостей і елементів критерію [283].
В. Ягупов визначає критерій оцінювання у науковому дослідженні у такий
спосіб: «це конкретний параметр, за допомогою якого оцінюють предмет
військово-педагогічного дослідження та його складові, тобто це головні параметри
діагностування його результативності, з’ясування статистичної достовірності
одержаних експериментальних результатів» [350, с. 264].
Водночас, на думку вченого, «слід зважати на такий факт: обґрунтовані
критерії

мають

створювати

систему

щодо

досліджуваного

предмета

в

конкретному військово-педагогічному дослідженні з певних методологічних
позицій, наприклад, компетентнісного, контекстного, діяльнісного, суб’єктнодіяльнісного, сутність якої полягає в тому, що кожен критерій у системі критеріїв
має виражати найбільш загальну сутнісну ознаку предмета дослідження, за якою і
відбувається оцінювання/діагностування та порівняння реальних досліджуваних
військово-педагогічних явищ» [350, с. 268].
В. Ягупов і С. Костів стверджували, що «критерій за своїм змістом є
ширшим, аніж показник і може розкриватися як через один, так і через цілу низку
показників, які складають певну систему. Критерій виражає загальну сутнісну
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ознаку, за якою і відбувається оцінювання, діагностування, вимірювання та
порівняння досліджуваних педагогічних явищ. Таким чином, міра вияву
професійного

мисленння

досліджуваних,

якісна

його

сформованість

і

розвиненість з’ясовується низкою показників, які поділяються за конкретними
ознаками. При цьому критерії, показники та їх ознаки є елементами певної
системи, яким характерна внутрішня впорядкованість, взаємозумовленість і,
відповідно, цілісність якої забезпечується повнотою відображення досліджуваного
явища…» [352, с. 12].
Для нас особливий інтерес становить дисертація І. Москальова щодо
дослідження практичного мислення артилеристів і його розвитку у процесі
вирішення завдань з вогневої підготовки. Науковець акцентує, що «критерії
відображають сутнісну мінливість явища (предмета дослідження). Ступінь
вираженості того чи іншого критерію визначають, з урахуванням системи
показників,

що

репрезентує

якісні

й

кількісні

характеристики

окремих

властивостей, елементів і станів предмета вивчення та оцінювання. Визначення
критеріальної системи цього дослідження виходило з позиції, сутність якої
полягає в тому, що критерій виражає найбільш загальну сутнісну ознаку, за якою і
відбувається оцінювання, порівняння реальних психічних явищ [198, с. 105].
Критерій – це мірило, певна ознака, за допомогою якої діагностується будьяке досліджуване психолого-педагогічне явище, що безпосередньо дає змогу
з’ясувати ступінь її сформованості та розвиненості за різними показниками на
основних

етапах

психолого-педагогічного

експерименту.

Дослідники

наголошують, що «у дослідженні критерії дають змогу визначати як її зміст і
актуальний стан на різних етапах педагогічного експерименту, так і з’ясувати
динаміку

її

сформованості/розвиненості.

Обрані

критерії

мають

бути

об’єктивними і містити найсуттєвіші та провідні ознаки досліджуваного явища –
інформаційно-комунікаційну компетентність викладачів і відображати динаміку її
сформованості/розвиненості у просторі та часі» [351, с. 253].
Під показниками науковці тлумачать «…конкретний прояв та якість
інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів як суб’єктів педагогічної
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діяльності в інформаційному

суспільстві,

зміст,

методики та

технології

педагогічної діяльності яких мають свою специфіку в системі військової освіти»
[351, с. 254].
В. Ягупов і О. Фурс зазначають, що загалом критерій – це важлива й
визначальна ознака певного досліджуваного явища, яка характеризує його різні
якісні аспекти, сприяє з’ясуванню його сутності, допомагає конкретизувати
основні прояви та їх більш-менш об’єктивно оцінювати. Поняття «критерій» як
основа вимог до оцінювання фахівців, почало вживатися лише нещодавно.
Основними їх характеристиками були «ознаки» та «якості», «групи якостей»,
«вимоги» тощо [356, с. 117].
Отже, у цьому дослідженні виходимо з позиції, що критерій відображатиме
найбільш загальну сутнісну ознаку, за якою і відбуватиметься оцінювання,
порівняння, а показник виступатиме відносно критерію як частка до загального,
мірою вияву, якісною сформованістю, тому кожен із критеріїв включатиме
відповідну

групу

характеризуватимуть

релевантних
професійне

показників,
мислення.

які

Кожен

якісно
критерій

та

кількісно

і

показники

відображатимуть наявні закономірності та психічні особливості сформованості
професійного

мислення

у

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців, функціонування та розвитку його компонентів, як елементи
цілісної, внутрішньо впорядкованої системи, для забезпечення повноти його
відображення.
Науковці визначали різноманітні аспекти змістового наповнення окремих
компонентів мислення. Фундатор української психологічної думки Г. Костюк
розглядав змістову, функціонально-операційну і ціле-мотиваційну складові
мислення особистості [135]. Учений акцентував, що змістовий компонент
мислення відображений у знаннях, отриманих логічним шляхом через органи
чуття, збагачення якого не може відбутися без розуміння. На думку науковця, у
розумінні важливим є розкриття об’єкта в усіх зв’язках і відношеннях на основі
набутого людиною досвіду. Функціонально-операційний компонент мислення
відображений у безперервності процесів аналізу, синтезу, узагальнення та
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конкретизації у процесі взаємодії суб’єкта з навколишньою дійсністю. Цілемотиваційний компонент мислення відображений у потребах, інтересах і
почуттях, які виконують спонукальну роль у мисленні [135].
Будь-яке

мислення

завжди

тією

чи

іншою

мірою

є,

згідно

з

А. Брушлінським, продуктивним, творчим, самостійним, оскільки хоча й
мінімальною мірою, але є пошуком і відкриттям суттєво нового [21, с. 10].
І. Семенов

виділяє

в

ієрархічній

структурі

мислення

операційний,

предметний, рефлексивний, особистісний рівні, а запропонована ієрархія
регулятивних рівнів та організації на основі процесів прийняття рішень
передбачає елімінаційний, інтегративно-цільовий, субцільовий і квазімоторний
компоненти [265; 266]. У цьому разі щонайменше відсутній мотиваційний
компонент мислення, а сенс особистісного – не зрозумілий, коли є рефлексивний.
У дослідженні О. Ягупової цілісно та системно представлено ціннісномотиваційний, системно-образний, поняттєво-змістовний, операційно-дійовий і
суб’єктний

компоненти

Основними

розвитку

показниками

практичного

мислення

ціннісно-мотиваційного

фахівців

компонента

[358].

визначено

спрямованість (на спілкування, на справу, на себе), мотивація досягнення успіху
(уникнення невдачі), ієрархія цінностей і цілі діяльності. Системно-образний –
відображений

у

предметно-образному,

предметно-знаковому,

предметно-

символічному, образно-знаковому, образно-символічному, знаково-символічному
типах

мислення

та

його

креативності.

Показники

поняттєво-змістовного

компонента: технічне, просторове, предметне мислення, його професійна
спрямованість і соціальний інтелект. Операційно-дійовий компонент відображено
у здатності робити правильний висновок із запропонованих засад, умінні
розв’язувати фізико-технічні задачі, встановлювати логічні відносини між
символами,

креативності

мислення.

Суб’єктний

компонент

складають

самооцінювання своєї діяльності, її усвідомлення та сприйняття, ступінь
задоволення нею, основні цілі та ставлення до діяльності [358].
О. Марченко при розробленні критеріїв і показників сформованості
критичного мислення курсантів, зосередив увагу на наявності відповідної бази
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знань як щодо сутності самого феномену та усвідомлення його особистісної та
професійної значущості, так і стосовно професійних знань як змістового
компонента діяльності [178].
Важливими

у

контексті

дослідження

показниками

сформованості

критичного мислення майбутнього військового спеціаліста вченими визначаються
здатність виділяти головне, порівнювати дані, визначати потрібну інформацію,
проблему, відокремлювати факти від суб’єктивної думки, бачити необ’єктивність
судження, відрізняти помилкову інформацію від правильної, встановлювати
каузальні зв’язки, аргументувати, аналізувати варіанти розв’язання, передбачати
наслідки прийнятого рішення, робити й перевіряти на практиці висновки,
визначати критерії для оцінювання діяльності, формулювати логічно обґрунтовані
судження тощо [30; 128; 209; 302; 306; 360].
Окремі автори визначають також важливість здатності до самоаналізу,
самопізнання, саморегуляції, розвиненої самосвідомості, адекватної самооцінки
як показників сформованості критичного мислення людини у поєднанні з
сформованою особистісною позицією. При цьому суттєвим аспектом є вміння
аналізувати власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими
цінностями, а також з діями та вчинками інших людей [3; 184; 203; 204; 209].
О. Марченко розроблені критерії діагностування рівнів сформованості
критичного мислення, зокрема: 1) гностичний (містить показники якості (повноти,
глибини, усвідомлення) знань про сутність критичного мислення та його місця в
системі професійної підготовки майбутніх військових фахівців); 2) навчальнопроцесуальний

(передбачає

рефлексивно-оцінних

і

показники

інформаційно-прогностичних,

контрольно-аналітичних

умінь);

3) особистісно-

позиційний (містить показники аналізу дій інших людей, рефлексії взаємодії з
ними, характеру реакції до критичних зауважень, адекватності самооцінки). При
цьому інформаційно-прогностичні вміння відображені у здатності до аналізу
вихідних даних навчального завдання (виявлення суперечливих, не повних або
надмірних даних); здатності до висунення гіпотез; передбаченні результату
розв’язання; здатності до усвідомленого вибору способу виконання завдання;
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поетапності

(алгоритмічності).

Рефлексивно-оцінні

вміння

відображені

усвідомленою регуляцією ходу розумового процесу, здатністю до формулювання
оцінних суджень щодо процесу та результатів діяльності, подоланням упереджень.
Контрольно-аналітичні вміння визначені показниками здатності до знаходження
помилок відповідно на всіх етапах виконання завдання, з’ясування причин їх
появи, корекції виявлених недоліків [178]. Знову маємо суттєвий недолік –
відсутність ціннісно-мотиваційного компонента, тобто який сенс і яке моє
ставлення до мислення у кожному конкретному разі.
Аналіз та узагальнення результатів низки досліджень довели, що важливими
компонентами індивідуально-психічних характеристик сформованої особистості
фахівця є професійно-орієнтовані якoсті, утворення тощо, серед яких науковці
зокрема визначають: сформованість імпліцитного уявлення про власну здатність
контролювати події, життєстійкості, відкритості до набуття професійного досвіду,
мотивів творчої активності та суспільної користі, інтернального локусу контролю,
стресостійкості,

саморегуляції,

самостійності

та

проблемно-орієнтованого

копінгу, розвиненого адаптивного потенціалу [99; 303; 304]. Відтак професійноорієнтовані

особистісні

характеристик

впливатимуть

на

формування

інтегрального професійного мислення фахівця.
Згідно з Є. Клімовим основу професійного мислення фахівця складають
значущі стійкі елементи професійного середовища, які в загальному потоці
інформації за допомогою т. зв. «стоп-кадрів», вибудовують у свідомості суб’єкта
діяльності картину професійного світу та сприяють у подальшому набуттю
професійної ідентичності. Учений наголошує, що типові представники професії
або виду діяльності є стереотипними знеособленими носіями сукупності таких
елементів, натомість неповторним та унікальним «ідентичним собі» може стати
лише фахівець, який продуктивно діє відповідно до власного бачення проблеми, а
не за усталеним зразком [114].
Мисленнєву регуляцію поведінки (зокрема, й у професійному середовищі)
також забезпечує, за А. Бандурою, процес ухвалення висновків на основі
міркувань, формулювання думки про цінність окремих дій, узгоджених з
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поставленими цілями, формуючи активну реакцію на себе. Вибіркове виділення
окремих сторін своєї поведінки та ігнорування інших під час самоспостереження
забезпечує контроль за своїми діями на основі зовнішніх чинників – стандартів
оцінки поведінки (підкріплення діяльності) і внутрішніх (особистісних) – системи
«Я» (самоспостереження, процесу ухвалення висновків і активної реакції на себе)
[364; 365].
І. Москальов визначив основні психологічні особливості практичного
мислення офіцерів-артилеристів, а саме: «спрямованість на реалізацію виконання
вогневих завдань, чітка орієнтація за часово-просторовими параметрами,
здатність до вироблення оптимально простого та дієвого рішення, здатність до
ефективних мисленнєвих процесів в умовах невизначеності, новизни та ризику, а
також психологічні засади виконання ними вогневих завдань» [198, с. 27].
Безпосередній вплив на формування професійного мислення здійснюють
також і пережиті емоції, які, фіксуючись у пам’яті особистості фахівця, формують
відповідні ставлення до дійсності, виконуваної діяльності, вчинків. Ці почуття
проявляються в емоційно-образному компоненті мислення, створюючи систему
оцінок, яка зумовлює змістовну сторону психічної діяльності [31; 183; 202].
Актуальні переживання особистості в емоційно-образному змісті можуть
гармоніювати з раціонально-логічним компонентом мислення, або суперечити
йому, адже почуття мають певну модальність та інтенсивність, впливають на
динамічну

сторону

поведінки.

Учені відзначають прямий зв’язок рівня

інтенсивності переживань почуттів з реактивністю поведінки особистості
[25; 185; 232; 273].
Здатність долати професійні труднощі, відповідальність за результати і
ймовірні наслідки виконання суб’єктом професійних завдань і конструктивність
соціальної поведінки загалом зумовлені таким глибинним і стійким елементом
професійного мислення, як локус контролю. Цей важливий психічний механізм
відображає ступінь відчуття особистості себе як активного суб’єкта діяльності та
свого життя, або як пасивного об’єкта зі сторони дій інших людей і життєвопрофесійних обставин, тобто здатність і вміння долати життєві та професійні
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перепони, можливість саморозвитку і самореалізації [207]. Зокрема, цей конструкт
складається з дихотомічного психологічного континууму, на одному полюсі якого
виразна «екстернальність», а на іншому – «інтернальність», у діапазоні між якими
і розташовані зазначені переконання особистості. Інтернальний локус контролю
передбачає здатність досягти більшого в житті, оскільки в основі лежить
переконання, що все знаходиться в руках суб’єкта та залежить від нього самого,
тому вони більше за екстерналів схильні до соціальної взаємодії, упевнені у своїй
здатності вирішувати проблеми, незалежні від позицій і поглядів інших, чинять
опір сторонньому впливові, і навіть прагнуть контролювати поведінку інших.
Саме прийняття відповідальності за кожну свою дію дає змогу суб’єкту діяльності
відчути свою життєву силу, а себе – господарем власного життя [207; 283]. Тобто
внутрішній інтернальний локус-контроль є важливим елементом сформованого
професійного

мислення

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців.
Л. Джелилова, розглядаючи специфіку винятково професійного мислення
вчителів, наголошує на психологічних особливостях його розвиненості в
показниках мотиваційного, змістово-операційного, рефлексивно-самооцінного
компонентів. При цьому вчена виділяє професійну спрямованість особистості, її
ставлення до діяльності та прагнення досягти успіху в ній як показники
мотиваційного

компонента;

загальноінтелектуальний

рівень

розвиненості

особистості, системність, обсяг професійних знань, ступінь розвиненості
загальнонавчальних і професійних умінь як показники змістово-операційного
компонента; усвідомлення здійснюваної діяльності, самооцінку, усвідомлення
особистісної відповідальності за результати навчання як показники рефлексивносамооцінного компонента [62].
Згідно з В. Луньовим, професійне мислення структурно представлено у
континуумі рефлексивності й антиципації (прогностичності), що виступає як
інтегральний психологічний механізм його регуляції, забезпечує цілісність
мисленнєвого процесу в просторово-часовому контексті «минуле – теперішнє –
майбутнє».

Модель

професійного

мислення

(на

прикладі

співробітників
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оперативних підрозділів ОВС) представлено сімома факторами: «рефлексивність і
чіткість», «інструментальна швидкість», «гнучка цілісність», «діловитість,
практичність», «адекватне відображення складності ситуації», «цілісний контроль
мислення» [163].
Результати дослідження О. Бичевої [28] довели, що професійне мислення
містять у собі такі компоненти:
а) інтелектуальні

(передбачають

особливості

організації

психічних

пізнавальних процесів (сприйняття, увага, пам’ять, мислення, уяву), соціальні
настанови, які визначають вектор розвитку професійної свідомості, академічну
успішність);
б) операційні (передбачають послідовність операцій вирішення завдань;
формулювання гіпотез, результат аналізу ситуації; встановлення взаємозв’язків;
виконання всіх етапів проблемно-пошукової діяльності; ухвалення рішень;
розроблення рекомендацій);
в) особистісні

(цілестворення,

планостворення,

мотиви,

здатності,

рефлексію діяльності, спрямованість на професійну діяльність – професійні
наміри; вироблення стратегій професійного розвитку, психологічну культуру).
Напевно, у професійному мисленні важливим є не особистісний компонент,
а рефлексивний-суб’єктний, як майбутнього професіонала.
В. Свистун описує п’ять рівнів професійного мислення, зокрема:
1) розпізнання раніше засвоєного матеріалу;
2) запам’ятовування вивченого матеріалу;
3) розуміння, як переказати матеріал, зробити інтерпретацію;
4) перенесення,

як

здатність

до

аналізу

та

синтезу,

встановлення

взаємозалежності та відмінності між фактами і наслідками, творчої переробки
інформації;
5) оцінка, як здатність до судження про цінність, оцінка відповідності
висновків, значущості результату на основі критеріїв [260, с. 48].
У дослідженні А. Зуєвої акцентовано увагу на таких діагностичних
критеріях оцінювання сформованості професійного мислення фахівця:
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– мотиваційний (показники: інтереси, потреби, мотиви та мотивація
майбутньої професійної діяльності);
– когнітивний (показники: загальний рівень професійних знань, глибина та
повнота їх засвоєння);
– операційно-дієвий

(показники:

здатність

вирішувати

професійно

орієнтовані завдання; володіння мисленнєвими вміннями і навичками; логічності,
швидкості,

оперативності

мислення,

розвиненість

технічного

мислення,

конструктивне оперування просторовими образами);
– креативний

(показники:

унікальність,

оригінальність

професійного

мислення) [87]. Ці критерії мають досить чітку логіку та структуру згідно з
вимогами діяльнісного підходу в психології.
О. Гура та Т. Гура аналізували рівні розвиненості професійного мислення на
прикладі фахівців-психологів за критеріями:
– системності (здатності розгляду проблемної ситуації як системи, яка має
емерджентні властивості (при розділенні системи на частини зникають),
забезпечує здійснення аналізу структурної, детальної або динамічної складності –
розгляд явища з позиції змістовних та процесуальних ознак);
– критичності (здатності до системного аналізу і синтезу, детального
розгляду умов і детермінант прийняття рішення для обґрунтування вибору
аргументів на основі оцінки всебічної проблемної ситуації);
– децентричності

(здатності

змінювати

свої

мисленнєві

позиції,

координувати різні позиції, виокремлювати і співвідносити вихідну точку зору з
іншими, її трансформувати);
– рефлективності (забезпечує максимальну якість прийняття рішення,
соціальної та особистісної адаптації суб’єкта) [56].
І. Сурсаєвою визначено критерії оцінювання сформованості професійного
мислення на прикладі майбутніх фельдшерів:
– інтелектуальний (за показниками рівня загального інтелекту; ступеня його
професійних знань, умінь і навичок; комунікативних умінь; ступеня занурення у
професійну діяльність із освоєння загальних і специфічних особливостей
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професії; ступеня інформованості про професійно значущі якості; ступеня
розвиненості окремих якостей);
– мотиваційний (за показниками сукупності мотивів, стійкого позитивного
інтересу до професії; позиції, що відображає ставлення до суспільства, колективу,
до себе на основі норм моралі; усвідомлення особистої та суспільної значущості
майбутньої професії; прагнення до професійного успіху);
– операційний (за показниками активності й самостійності в освоєнні
майбутньої професії; наявності досвіду, що відображає професійну спрямованість
суб’єкта; вміння продуктивно й правильно вирішувати практичні задачі,
використовуючи функцій мислення:

абстракції,

аналізу,

узагальнення та

порівняння) [277, с. 50]. Однак у цьому разі відсутній суб’єкт мислення –
суб’єктний критерій.
Цінними є також положення Н. Кучинової про креативну складову
професійного мислення та її структуру, до якої віднесено мотиваційний,
когнітивно-дивергентний, емоційно-вольовий і комунікативний компоненти, що в
сукупності забезпечують готовність фахівця генерувати нові ідеї, приймати
оригінальні рішення, творчо розв’язувати професійні задачі [149]. Показниками
діагностування мотиваційного компонента вчена визначає:
– мотивацію на успіх, на творчість, саморозвиток; узгодженість мотивів,
цінностей і цілей; розуміння соціальної значущості продуктів професійної
діяльності. Вони виявляються в мотиваційній тенденції досягнення успіху;
– когнітивно-дивергентний

компонент

діагностують

за

такими

показниками: рухливість, пластичність і оригінальність мислення; асоціативність,
винахідливість, допитливість та інтуїтивна здатність, здатність до перетворення та
прогнозування. Виявляються у здатності продукувати нові ідеї та образи,
прагнути до розв’язання нестандартних завдань професійної діяльності;
– емоційно-вольовий ‒ за такими показниками: емоційна стійкість,
професійна витримка та організованість, готовність до ризику і рішучість у
прийнятті рішень. Їх сукупність відображає готовність до ризику, через засвоєні
прийоми і методи дій у ситуації невизначеності, формування індивідуального
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стилю поведінки в ситуації ризику;
– показники діагностування комунікативного компонента: ініціативність та
емоційна стійкість у спілкуванні; схильність до самопрезентації; незалежність,
експресивність та атракція. Вони натомість визначають сформованість навичок
первинного контакту у спілкуванні, самопрезентації та прийомів активного
спілкування [149].
Суттєвим підґрунтям також є розроблені вітчизняними та іноземними
вченими критерії та показники діагностування розвиненості управлінського
мислення, яке окремі дослідники вважають складовою професійного мислення.
За І. Шамою, для діагностування управлінського мислення управлінських
кадрів ДПС України виокремлено такі показники: інтелектуальної ефективності,
практичного мислення, менеджерських даних, творчих здібностей. Науковець
наголошує про важливість органічної інтеграції продуктивного й репродуктивного
мислення управлінських кадрів ДПС України, глибокого знання людей і їх
можливостей, наявних сил, засобів і методів виконання, умов праці. Процес
мислення керівника підрозділу ДПС України характеризується широтою,
глибиною, повнотою, гнучкістю та швидкістю. А з позиції системного підходу у
професійне мислення інтегруються знання, досвід, пам’ять, інтереси, світогляд,
культура, інтуїція, воля, емоційність, темперамент та інші індивідуально-психічні
характеристики [312].
В. Шемчуком визначено такі критерії діагностування управлінського
мислення офіцерів оперативно-тактичного рівня управління:
– ціннісно-мотиваційний (містить показники військово-професійних цілей,
потреб, мотивів, цінностей і мотивації мисленнєвих процесів);
– поняттєво-змістовний

(показники:

загальний

рівень

військово-

професійного інтелекту; предметний, символьний та образний типи мислення,
його управлінсько-практична спрямованість; креативність мислення; просторові
уявлення);
– менеджерський (показники: прогностичність, невербальна та вербальна
чутливість, цілісність аналізу ситуацій; дидактичний (навчальний);
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– праксіологічний

(показники:

гнучкість,

професійна

спрямованість

мислення; професійна здатність до аналізу, роздумів і висновків; метадіяльнісний
показник);
– емоційно-вольовий (почуття відповідальності; здатність до ризику;
врівноваженість,

терплячість,

самоконтроль,

ініціативність,

рішучість‚

самовладання‚ твердість; соціальна гнучкість, емоційна чутливість й активність);
– суб’єктний (суб’єктна активність, як розуміння себе активним діячем,
адекватне розуміння свого місця і ролі в управлінській діяльності та позитивне
ставленні до неї) [313, с. 115–119]. Цей підхід повністю відповідає вимогам
суб’єктно-діяьнісного, контекстного та компетентнісного підходів.
Значущим у такому разі є й положення С. Мула, що ефективне мислення
офіцера в процесі охорони державного кордону функціонує в тісному зв’язку з
усіма психічними процесами (пізнавальними, емоційними, вольовими) та має
спиратися на глибокі професійні знання й творче мислення, що передбачає
високий інтелектуальний розвиток, широту знань у різних галузях, допитливість і
прагнення до вдосконалення [200, с. 84–85].
Творче

мислення

прикордонника

забезпечує,

на думку О. Діденка,

створення нового продукту у вигляді нестандартного способу вирішення будьяких конкретно-практичних і теоретичних завдань; а здатність офіцераприкордонника до професійної творчості складається з таких компонентів:
1) професійно-пізнавального (складається зі знань концептуальних основ
професійної підготовки, вмінь аналізу фактів, явищ, процесів, системи;
кмітливості, гнучкості, критичності, системності, мобільності, оперативності
мислення, професійної ерудиції й інтуїції, спроможності відтворювати й
освоювати нові знання, види й форми діяльності, прийоми організації й
управління);
2) емоційно-мотиваційного (прагнення виконувати навчально-професійні
дії; переживати позитивні емоції, задоволення від творчого пошуку та процесу
вирішення професійних завдань, мотиви інтересу пошуку власних, нових рішень,
прагнення до успіху);
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3) діяльнісно-творчого
професійною

діяльністю

навчально-професійної

(відображає
та

способи

співробітництва,

діяльності,

оволодіння

інтерактивними

аналітичними,

навчальноформами

прогностичними,

проективними й рефлексивними вміннями) [66]. Ця класифікація не є
прийнятною по-перше, з погляду діяльнісного підходу, оскільки не відображені
всі елементи діяльності, а по-друге, поняття «діяльнісно-творчого» не буває, а
буває творча діяльність.
В. Демський наголошує на таких важливих для ефективної професійної
діяльності офіцера-прикордонника індивідуально-психологічних характеристиках
особистості, як рефлексія, швидкість мислення, високий рівень компетентності,
креативність у прийнятті рішень, здатність аналізувати власну поведінку та
професійні дії. Це обумовлено, насамперед, впливом екстремальних умов
діяльності: нестандартної тактики та характеру дій порушників державного
кордону, віддаленості підрозділів від органів управління, складних фізикогеографічні умов, неузгодженості нормативно-правового регулювання діяльності,
непередбачуваності умов діяльності, раптовості виникнення різних ситуацій,
високої динаміки та швидкоплинності змін та подій. На думку вченого, розвинена
рефлексія забезпечить прикордоннику швидке та об’єктивне оцінювання
обстановки, прийняття ефективного рішення і осмислення його результатів, аналіз
попередніх дій, здатність зробити висновки щодо перспектив професійної
діяльності, обрання адекватного стилю керівництва в екстремальних умовах
діяльності [60]. Наявність «розвиненої рефлексії», з одного боку, – це важливий
аспект у підготовці прикордонників, а з іншого – стільки завдань «покласти» на
рефлексію – це не реально.
Основними

структурними

компонентами

професійної

рефлексії

В. Демський визначив: когнітивний (містить показники самоаналізу власних
професійних знань, якостей, можливостей щодо управління підрозділами),
емоційно-оцінний (емоційне реагування на результати професійної діяльності;
почуття відповідальності, патріотизму; задоволеність результатами професійної
діяльності) та поведінковий (адекватність професійної поведінки; якість власних
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управлінських рішень; відповідність дій та поведінки вимогам оперативної
обстановки) [60]. Однак вказані якості компонентів не достатньо співвідносяться
зі змістом структури професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців, оскільки відсутні кілька компонентів стандартної
діяльності,

наприклад,

ціннісно-мотиваційний,

поведінковий,

рефлексивно-

суб’єктний.
Н. Пов’якель у структурі саморегуляції професійного мислення визначає
п’ять основних підструктур – емоційно-вольову, особистісну, інтелектуальну,
мотиваційно-ціннісну,

операційно-технологічну.

Кожна

з

представлених

підструктур передбачає відповідні регулятивні компоненти та психологічні
механізми, що забезпечують її функціонування.
Прийнятним є положення дослідниці про те, що пізнавальні процеси
безперервно
процесами,

взаємодіють
постійно

з

емоційними,

перебуваючи

у

мотиваційними

взаємоузгодженні

та

вольовими

координації

й

саморегуляції з ними. При цьому за своєю основною функцією та вихідною
орієнтацією пізнавальні процеси спрямовані на пізнання, орієнтування суб’єкта
в середовищі, перероблення ним інформації [216, c. 146]. Це доводить
цілісність психіки суб’єкта діяльності, яка має бути збережена для його
ефективного функціонування та діяльності в різноманітних умовах, зокрема й
екстремальних.
Для

мотиваційно-ціннісної

підструктури

основними

регулятивними

компонентами вчена визначає: сформовану позитивну професійну мотивацію,
позитивні професійно-ціннісні інтенції, змістовні характеристики цінності
вирішення професійно-психологічних завдань та утворення професійно-важливих
цілей тощо. При цьому психічними механізмами цієї підструктури, які
забезпечують мотиваційно-цільову та ціннісну здатність і готовність фахівця до
саморегуляції професійного мислення, є професійне цілестворення, професійна
мотивація, ціннісність і ціннісні орієнтації [216, с. 142–143].
Для

емоційно-вольової

підструктури

регулятивними

компонентами

визначені психофізична усталеність, висока працездатність, розвинена здатність
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до вольового самоконтролю, схильність до самомобілізації, самопідтримки й
самореабілітації тощо. Психологічні механізми цієї підструктури забезпечують
емоційно-вольову здатність і готовність фахівця до саморегуляції професійного
мислення, серед них – стиль саморегуляції, самоконтроль, самомобілізація,
самопідтримка [216, с. 142–143].
Для

особистісної

підструктури

визначає:

позитивність,

усталеність

регулятивними
і

сформовану

компонентами
Я-концепцію

вчена

фахівця,

відсутність деструктивних внутрішніх конфліктів, адекватність і сталість
самооцінки, розвинений особистісний самоконтроль та особистісну рефлексію,
асертивність, емпатійність тощо. Психічними механізмами цієї підструктури, які
забезпечують особистісну здатність і професійно-особистісну готовність до
саморегуляції професійного мислення, є професійно-особистісна рефлексія,
особистісний самоконтроль та самокорекція [216, с. 142–143].
Для

когнітивної

(інтелектуальної)

підструктури

регулятивними

компонентами дослідниця визначила: сформований професійний інтелект,
розвинену пізнавальну сферу та ментальні властивості, когнітивну обізнаність
фахівця, сформований професійний тезаурус тощо. Психічні механізми цієї
підструктури забезпечують інтелектуальну здатність та готовність до когнітивного
регулювання професійного мислення, серед яких – професійно-інтелектуальна
рефлексія,

ментальний

самоконтроль,

апперцепція,

довільне

планування

[216, с. 142–143].
Регулятивними

компонентами

для

операціонально-технологічної

підструктури визначено сформовану розвинену систему гностичних умінь,
сформовані процедурні і професійно-технологічні уміння та навички, що
забезпечують

продукування

та

ефективне

використання

різноманітних

психотехнологій тощо. Психічні механізми цієї підструктури забезпечують
операціонально-технологічну

готовність

фахівця

та

здатність

його

до

саморегуляції професійного мислення. Вони передбачають базові психічні
механізми саморегуляції всіх основних її видів [216, с. 142–143].
Отже, спираючись на дослідження структури саморегуляції професійного
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мислення,

відмітимо

цінність

характеристик професійного

визначених

мислення

Н. Пов’якель

для впорядкування

регулятивних
розроблюваних

критеріїв та показників діагностування сформованості професійного мислення
майбутніх

молодших

професійно-важливих

спеціалістів

жінок-військовослужбовців.

–

змістовних,

які

є

Зокрема,

інтегрально-особистісними

детермінантами успішної професійної діяльності

(позитивна

Я-концепція,

сформовані професійні мотиви, ціннісно-орієнтаційна спрямованість на успішну
діяльність, сформована та відкрита система оцінок і самооцінок, узгоджена з
рівнем домагань самооцінка, емоційна гнучкість). Операціонально-технологічні
характеристики вирішення професійно-психологічних завдань за поданою
структурою

відображені

у

постановці

професійно-важливих

цілей,

їх

прогнозуванні, програмуванні та здійсненні, побудові можливих до реалізації та
успішних дій, розробленні критеріїв оцінювання успішності перебігу діяльності.
Динамічні та стильові характеристики відображені у поєднанні продуктивних
характеристик мислення та індивідуально-гнучких засобів саморегуляції ‒
сталості, стійкості, надійності та відкритості до розвитку системи саморегуляції;
гнучкості, швидкості, оригінальності мислення, продуктивності й гнучкості стилю
саморегуляції [216, с. 144].
М. Кашапов [110, с. 295–296] на основі проведених досліджень [17; 69;
112; 267] приходить до висновку, що відповідно до змісту провідних форм
професіоналізації на прикладі вчителів доцільно виділити основні критерії
оцінювання сформованості їх професійного мислення: професійної зрілості
(здатність

адекватно

пізнавати

та

оптимально

вирішувати

професійні

проблемні ситуації – правильно, економічно, оперативно та креативно);
професійної продуктивності (кількісні і якісні особливості позитивних
результатів професіоналізації фахівця,

їх відповідність професійним

соціальним

новизни,

вимогам

з

показниками

самостійності,

і

широти

переносу); професійної результативності (здатності знаходити найбільш
конструктивне
позитивністю,

рішення,

яке

рефлексивністю);

характеризується
професійної

конструктивністю,

ефективності

(отримання
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максимального і оптимального професійного ефекту на основі спонтанності,
децентричності і динамічності) [110, с. 296–303]. Ученим установлено, що
психологічний зміст професійного мислення полягає у структурно-рівневій
самоорганізації процесу пошуку, виявлення і розв’язання проблемності;
актуалізації професійно орієнтованих компонентів мислення, що забезпечують
реалізацію професійної активності відповідно до змісту і вимог процесу
професійної діяльності [110, с. 331].
З огляду на комплексне дослідження становлення військового професіонала,
проведеного В. Осьодлом, доцільно зауважити про вплив на становлення
стильових особливостей професійного мислення військового фахівця такого
системного утворення, як «ефективна самостійність». Вона як комплексна та
інтегративна властивість особистості, поєднує такі якості, як відповідальність,
впевненість у собі і результатах своєї діяльності, розвитий самоконтроль,
зібраність, здатність адекватно оцінювати зовнішні і внутрішні умови діяльності
тощо. Вказані характеристики формуються в професійній діяльності суб’єкта і
виявляються на всіх її етапах (від постановки цілей і завдань до їхньої реалізації),
а рівень сформованості «ефективної самостійності» військового фахівця має
відображатися у показниках гнучкості, планування, самостійності, моделювання,
оцінювання результатів діяльності [207].
Отже, враховуючи проаналізовані підходи вчених до визначення основних
критеріїв і показників діагностування, критерії оцінювання сформованості
професійного

мислення

військовослужбовців

майбутніх

можуть

поняттєво-змістовим,

бути

молодших

спеціалістів

представлені

операційно-регуляційним

–

жінок-

ціннісно-мотиваційним,
і

рефлексивно-оцінним

критеріями.
Смислове поле цих критеріїв розкривають їх показники, що складаються з
комплексних характеристик професійного мислення. У такий спосіб проведений
аналіз дає підстави виділити критерії і показники діагностування сформованості
професійного

мислення

у

майбутніх

молодших

військовослужбовців, шляхом емпіричного дослідження.

спеціалістів

–

жінок-
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При цьому основними показниками ціннісно-мотиваційного критерію є
такі: цінності служби; мотиваційна тенденція досягнення успіху (або
уникнення невдачі); типи спрямованості особистості (на себе, на спілкування,
на справу); військово-професійна спрямованість: схильності до класів типових
військових спеціальностей (командні, операторські, зв’язку і спостереження,
водійські, спеціального призначення (спецназ), технологічні).
Показниками поняттєво-змістового критерію є швидкість мислення й
рухливість

нервових

процесів;

загальний

рівень

розумових

здібностей,

вербального та невербального інтелекту; здібності до узагальнення і аналізу,
гнучкість мислення, здатність до переключення, точність і швидкість сприйняття,
емоційні компоненти; практична спрямованість мислення; типи мислення
(предметно-дійове, абстрактно-символічне, словесно-логічне, наочно-образне,
креативне, синтетичне).
Серед

основних

показників

операційно-регуляційного

критерію

виокремлено: саморегуляцію поведінки; індивідуальний стиль саморегуляції
поведінки; планування цілей; моделювання значущих умов їх досягнення;
регуляторно-особистісні властивості – гнучкість, самостійність; ступінь опору
стресу та соціальної адаптації; організаторські та комунікативні схильності.
Показниками рефлексивно-оцінного критерію визначено: оцінювання і
корекція результатів; програмування дій і способів досягнення цілей; ефективна
самостійність,

відповідальність,

самоконтроль,

загальна

інтернальність;

інтернальність у сфері досягнень; інтернальність у сфері невдач; інтернальність у
професійній діяльності; готовність до подолання труднощів; готовність до
планування, здійснення й відповідальності за результат.
Доведено, що процес професійного мислення фахівця багатоаспектний за
своєю структурою. Він складається з певних якостей і проявів, які взаємодіють
між собою у процесі професійного становлення прикордонника під час освітньопрофесійної

діяльності.

Вивчення

зазначених

зв’язків

актуальності при проведенні емпіричного дослідження.

набуло

подальшої
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2.3. Емпіричне дослідження сформованості професійного мислення у
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної
прикордонної служби України
Емпіричне дослідження професійного мислення у майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців передбачає збір емпіричної інформації
та її аналіз і узагальнення. Зокрема, аналіз результатів, здобутих у процесі
застосування методики дослідження швидкості мислення, дав змогу виявити
рівень і рухливість нервових процесів досліджуваних – майбутніх молодших
спеціалістів (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Швидкість мислення майбутніх молодших спеціалістів ДПС України
Рівні

Жінки
(М±σ)

Чоловіки (М±σ)

р

32,3±5,4
35,2±6,5
високий
р≤0,01
26,2±5,3
24,3±5,6
середній
р≤0,05
15,5±4,7
14,9±5,3
низький
–
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

Одержані результати за групами досліджуваних засвідчили, що існують
суттєві відмінності в швидкості мислення та рухливості нервових процесів,
зокрема у жінок (32,3±5,4) за високим рівнем сформованості виявився значно
нижчим за чоловіків (35,2±6,5, р≤0,01), за середнім рівнем – у групі чоловіків було
виявлена значно нижчий його рівень (24,3±5,6) у порівнянні з групою жінок
(26,2±5,3, р≤0,05), за низьким рівнем – між досліджуваними групами не виявлено
значущих

відмінностей.

Результати

розподілу досліджуваних за

рівнями

сформованості швидкості мислення й рухливості нервових процесів наведено на
рис. 2.1. Загалом можна констатувати про більш високий рівень сформованості
швидкості мислення й рухливості нервових процесів у чоловіків порівняно з
жінками. Одержані результати свідчать, що 29 % чоловіків виявлено з високим
рівнем сформованості зазначених якостей, жінок – 22,5 %, з середнім рівнем –
43 % жінок і 43,5 % чоловіків, з низьким рівнем – 34,5 % жінок і 27,5 % чоловіків.
Одержані результати дають змогу визначити, що у жінок певною мірою нижча
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швидкість мислення та рухливість нервових процесів, що відповідно позначається
й на протіканні мисленнєвих процесів у ході виконання завдань за призначенням
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців щодо забезпечення ними
прикордонного контролю.

Рис. 2.1 Розподіл досліджуваних за рівнями сформованості швидкості мислення
Результати

дослідження

за

методикою

визначення

спрямованості

особистості (ОС) Б. Басса показали переважну орієнтацію у спрямованості
особистості

досліджуваних

груп

майбутніх

молодших

спеціалістів,

що

представлено у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Характеристика спрямованості майбутніх молодших
спеціалістів ДПС України
Жінки
(М±σ)

Тип спрямованості

Чоловіки (М±σ)

на себе (НС)
28,4±4,5
27,2±4,7
на взаємодію (ВД)
29,7±5,4
27,8±5,3
на завдання (НЗ)
27,3±6,1
29,4±4,9
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

Здобуті

результати

за

групами

досліджуваних

р

–
р≤0,05
р≤0,05

майбутніх

молодших

спеціалістів засвідчили, що за основними шкалами між групами виявлені окремі
статистично значущі відмінності. Для групи досліджуваних жінок характерна
більш виразна орієнтованість на взаємодію (29,7±5,4) – підтримувати стосунки з
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людьми за будь-яких умов, орієнтація на спільну діяльність і менш виразною є
орієнтованість на себе (28,4±4,5) – пряму винагороду незалежно від змісту роботи
або діяльності, а найнижчою виявилася орієнтованість на завдання (27,3±6,1) –
вирішення ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову
співпрацю.
Для групи чоловіків найбільш виразною виявилася орієнтація на завдання
(29,4±4,9) – вирішення ділових проблем, виконання роботи якнайкраще,
орієнтація на ділову співпрацю; орієнтація на взаємодію (27,8±5,3) – підтримувати
стосунки з людьми за будь-яких умов, орієнтація на спільну діяльність; менш
виразною є також орієнтація на себе (27,2±4,7) – пряму винагороду незалежно від
змісту роботи чи діяльності.
На рис. 2.2 показано загальний розподіл досліджуваних груп майбутніх
молодших спеціалістів за домінантними типами спрямованості.

Рис. 2.2 Розподіл досліджуваних майбутніх молодших спеціалістів за
домінантними типами спрямованості
Результати наведеного розподілу свідчать, що найбільше досліджуваних –
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців орієнтовані на
взаємодію (35 %) і на себе (34,5 %), а серед чоловіків – майбутніх молодших
спеціалістів найбільше орієнтованих на завдання (38 %), на другій позиції –
орієнтовані на взаємодію (35,5 %), а найменша кількість – орієнтована на себе
(26,5 %).
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Отже серед майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
– провідними є орієнтованість на взаємодію (підтримувати стосунки з людьми за
будь-яких умов, орієнтація на спільну діяльність) і на себе (пряму винагороду
незалежно від змісту роботи чи діяльності).
За стислим відбірковим тестом В. Бузіна – Е. Вандерліка (СВТ) результати
загального рівня розумових здатностей майбутніх молодших спеціалістів наведено
на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Результати дослідження загального рівня сформованості розумових
здатностей
У результаті проведеного дослідження загального рівня сформованості
розумових здатностей було виявлено суттєві відмінності за групами майбутніх
молодших спеціалістів (р≤0,01). Чоловіки показали рівень вищий за середній
(27,5 балів) порівняно з жінками, у яких виявлено середній рівень сформованості
розумових здатностей (25,8 балів). З огляду на це майбутні молодші спеціалісти –
жінки-військовослужбовці

характеризуються

середнім

рівнем

загального

інтелекту та мисленнєвих процесів, водночас визначено їх специфіку, яку
наведено в табл. 2.5. Для приведення якостей параметрів мислення до єдиної
шкали у зв’язку з різною кількістю завдань тесту щодо їх визначення, використано
зведення їх до єдиного коефіцієнту у межах К=0,1–1,0.
Зокрема, для жінок (0,62) і чоловіків (0,63) не виявлено суттєвих
відмінностей здатності до узагальнення й аналізу матеріалу при виконанні
різнорідних завдань, що вимагають абстрагування від конкретної фрази і переходу
до інтерпретації смислів, установлення їх перетинів і нового повернення до

132

конкретних формулювань. Аналогічно відсутні суттєві відмінності щодо якостей
гнучкості мислення досліджуваних груп майбутніх молодших спеціалістіввійськовослужбовців ДПС України.
Таблиця 2.5
Характеристика мисленнєвих процесів майбутніх молодших
спеціалістів ДПС України
Параметри мислення

Жінки (К)

Чоловіки (К)

0,62
0,63
здатність до узагальнення
гнучкість мислення
0,64
0,71
0,53
0,76
здатність до переключення
0,82
0,47
емоційність (відволікання)
0,63
0,82
точність, сконцентрованість
0,53
0,76
просторова уява
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р

–
–
р≤0,05
р≤0,01
р≤0,05
р≤0,05

Здатність до переключення, як здатності вибору способу виконання роботи
та чергування типів завдань на основі досвіду, зміни суджень, переключення з
одного виду діяльності на інший, виявилися суттєво вищими у чоловіків (0,76) за
жінок (0,53, р≤0,05). Відповідно у жінок інтелектуальні процеси менш рухливі,
темп роботи повільніший, що втім дає їм змогу більш якісно виконувати
алгоритмізовану діяльність, при цьому не порушувати норми різних інструкцій,
порівняно з чоловіками.
Емоційні компоненти мислення і відволікання, які можуть знижувати якість
професійної діяльності, суттєво вищі у жінок (0,82) у порівнянні з чоловіками
(0,47, р≤0,01), тому вони більш емоційно реагують на завдання, що може
перешкоджати зосередженості на об’єкті діяльності.
Швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги виявилися
вищими у чоловіків (0,82, р≤0,05), вони більш здатні, на відміну від жінок (0,63) у
стислі терміни працювати з найрізноманітнішим матеріалом, виділяти основний
зміст, порівнювати дані.
У чоловіків також краще сформована просторова уява (0,76, р≤0,05), що
зумовлено

результатами

рішень

завдань,

які

передбачають

операції

у

двовимірному просторі. Відповідно просторове мислення жінок (0,53) виявилося
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менш сформованим, порівняно з чоловіками.
За методикою типи мислення (у модифікації Г. Резапкіної) визначено
особливості прояву типів мислення досліджуваних – майбутніх молодших
спеціалістів (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Сформованість типів мислення майбутніх молодших спеціалістів
Типи мислення

Жінки
(М±σ)

Чоловіки
(М±σ)

р

абстрактно-символічне
5,2±1,9
6,9±2,3
р≤0,01
словесно-логічне
6,5±2,1
6,2±1,8
–
наочно-образне
5,7±1,8
4,5±1,7
р≤0,05
креативне
6,3±2,2
6,1±1,3
–
предметно-дійове
4,6±1,4
5,7±1,5
р≤0,05
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

Результати

дослідження

сформованості

типів

мислення

майбутніх

молодших спеціалістів довели, що загалом існують суттєві відмінності проявів
типів мислення у групах жінок і чоловіків. Зокрема, абстрактно-символічне
мислення, яке необхідне в аналітичній діяльності, виявилося значно більш
сформованим у чоловіків (6,9±2,3), у порівнянні з жінками (5,2±1,9, р≤0,01). У
групі чоловіків цей рівень є високим і дає їм змогу у процесі професійної
діяльності засвоювати інформацію за допомогою формалізованого кодування й
оперування більш ефективно, ніж жінкам із середнім його рівнем, що дає підстави
висувати гіпотетичні припущення стосовно розвитку подій, прогнозування тощо.
Високий рівень сформованості словесно-логічного мислення жінок – майбутніх
молодших спеціалістів складає (6,5±2,1) і чоловіків (6,2±1,8), що відрізняє їх виразним
вербальним інтелектом і дає змогу краще сформулювати свої думки, позицію, доводи
й донести їх до опонента під час проведення адміністративно-юрисдикційної
діяльності щодо забезпечення прикордонного контролю тощо.
Наочно-образне мислення жінок майбутніх молодших спеціалістів менш
виразне, порівняно зі словесно-логічним (5,7±1,8), що суттєво вище за чоловіків
(4,5±1,7, р≤0,05), у яких цей рівень тяжіє до середнього. З огляду на це, доцільно
констатувати про кращі здатності жінок утворювати образні зв’язки між
предметами та подіями, що спостерігаються в процесі професійної діяльності.
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Рівень креативного мислення, як здатності мислити творчо й нестандартно,
знаходити нестандартні рішення професійного завдання, високий в обох групах
досліджуваних – чоловіків (6,1±1,3) і жінок (6,3±2,2), що статистично суттєво не
відрізняється.
Предметно-дійове мислення є найменш сформованим у досліджуваних –
майбутніх молодших спеціалістів ДПС України, зокрема середній рівень у жінок
складає (4,6±1,4) та є статистично значущо вищим у чоловіків (5,7, р≤0,05), тому
можна наголошувати про вищу здатність засвоєння ними інформації через рухи.
Отже, у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців –
найбільш сформованими виявилися словесно-логічне, креативне, наочно-образне
типи мислення, що відповідно позначається на особливостях виконання
професійної діяльності щодо забезпечення прикордонного контролю.
Результати за методикою діагностики практичної спрямованості мислення
Л. Урванцева – Н. Володіної показали особливості сформованості практичної
спрямованості мислення досліджуваних груп майбутніх молодших спеціалістів
(табл. 2.7.).
Таблиця 2.7
Практична спрямованість мислення майбутніх молодших спеціалістів
Рівень виразності

Жінки
(М±σ)

Чоловіки (М±σ)

високий
28,5±5,4
31,6±5,9
середній
17,6±4,7
22,3±4,2
низький
14,1±3,8
13,8±4,1
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р

р≤0,05
р≤0,01
–

У процесі порівняльного аналізу одержаних результатів практичної
спрямованості мислення в групі чоловіків і жінок з’ясовано, що високий рівень
виразності за цією методикою був як у групі чоловіків ‒ 31,6±5,9, так і в групі
жінок ‒ 28,5±5,4 при статистичній значущості (p≤0,05), що вказує на те, що
досліджувані чоловіки мають високу практичну спрямованість порівняно з
жінками. Практична спрямованість середнього рівня виразності відповідає
17,6±4,7 жінок та 22,3±4,2 чоловіків при статистичній значущості (p≤0,01).
У такий спосіб у середній групі рівня виразності практичної спрямованості
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мислення також переважають чоловіки, їх мислення має більш практичну
спрямованість порівняно з жінками. Під час порівняння результатів за низьким
рівнем виразності, одержаних при порівняні чоловіків і жінок, можна зробити
висновок про їх тотожність: при низькому рівні практичної спрямованості
мислення стать не має значення. Результати розподілу досліджуваних за рівнями
сформованості практичної спрямованості мислення наведено на рис. 2.4.

Рис. 2.4 Розподіл досліджуваних за рівнями сформованості практичної
спрямованості мислення
Загалом можна констатувати про більш високий рівень сформованості
практичної спрямованості мислення у чоловіків порівняно з жінками. Результати
свідчать, що в групі чоловіків 34,5 % досліджуваних мають високий рівень
сформованості зазначених якостей, а в групі жінок кількість таких осіб складає
20,5 %. Середній рівень сформованості практичної спрямованості мислення
мають 44 % досліджуваних жінок і 48 % – чоловіків. Спрямованість мислення
низького рівня притаманна 35,5 % досліджуваним жінкам і 17,5 % – чоловікам.
Одержані результати порівняльного аналізу практичної спрямованості мислення
чоловіків і жінок уможливлюють припущення про те, що жінки при виконанні ними
службових

обов’язків,

застосовують

мисленнєві процеси,

які активують

їх

допитливість, обґрунтованість у діях, доказовість вчинків, прагнення зрозуміти сутність,
визначити закономірності при виконанні нової роботи. Вони важче втілюють задумане,
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водночас прагнуть пояснити події, що відбуваються, міркувати, більш емоційно
сприймають невдачі. Надають великого значення набутим у процесі учіння і самоосвіти
знанням, а також і досвіду. За необхідності швидко діяти, можуть мати труднощі.
Прагнуть, перед тим, як діяти, спершу визначити причину проблемної ситуації, важче
пристосовуються до змін оточення, прагнуть дізнаватися нове про себе.
Зазначені мисленнєві процеси мають відмінності у виразності порівняно із
чоловіками, які менш допитливі, не потребують перевірки обґрунтованості дій,
доказовості вчинків, мають низьку потребу до розуміння сутності та визначення
закономірностей у процесі виконання нової роботи. Для чоловіків більш
характерними є заповзятість і самостійність, прагнення реалізувати ідеї, вони
цінують свободу і комфорт, легше пристосовуються до нових умов, швидше
вирішують проблеми. У рішеннях прагнуть ураховувати всі елементи ситуації і
можливі наслідки результатів діяльності, співвідносять зі своєю діяльністю та
інтересами події, що відбуваються, водночас їм важче пояснити свої знання
іншим. Вони здатні зберігати в пам’яті здебільшого ту інформацію, якою
користуються, зіткнувшись із проблемою, відразу починають рішуче діяти.
Невдачі сприймають як проблеми, які потрібно вирішити, спираючись переважно
на особистий досвід, охоче погоджуються брати участь у нових видах діяльності.
Результати

дослідження

за

професійно-особистісним

опитувальником

В. Петрова показали переважну орієнтацію у спрямованості особистості
досліджуваних груп майбутніх молодших спеціалістів ДПС України (табл. 2.8).
Таблиця 2.8
Характеристика спрямованості майбутніх молодших
спеціалістів ДПС України
Класи спеціальностей

Жінки
(М±σ)

Чоловіки (М±σ)

3,5±1,1
6,8±1,3
командні
операторські
6,2±1,4
5,1±1,5
5,4±2,1
5,7±2,2
зв’язку та спостереження
3,9±0,9
6,5±1,3
водійські
2,1±0,5
5,6±2,2
спеціального призначення
5,5±2,1
4,3±1,1
технологічні
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р

р≤0,01
р≤0,05
–
р≤0,01
р≤0,01
р≤0,05
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Одержані результати за групами досліджуваних – майбутніх молодших
спеціалістів засвідчили, що існують суттєві відмінності щодо особливостей
військово-професійної спрямованості та прояву схильностей до класів основних
подібних військових спеціальностей. Зокрема, для чоловіків більш виразними
виявилися командні спеціальності (6,8±1,3), які у жінок проявилися на низькому
рівні

(3,5±1,1,

Водночас

р≤0,01).

прояв

схильностей

до

операторських

спеціальностей у жінок суттєво більш виразний (6,2±1,4, р≤0,05) за чоловіків
(5,1±1,5).

Вони

показали

статистично

вищий

прояв

схильностей

і

до

технологічних спеціальностей (5,5±2,1, р≤0,05) порівняно з чоловіками (4,3±1,1),
які натомість виявилися більш схильними до водійських (6,5±1,3, р≤0,01) і
спеціальностей спеціального призначення (5,6±2,2, р≤0,01), які у жінок виявилися
слабко сформованими. Однак і чоловіки, і жінки показали достатньо високий
рівень сформованості схильностей до спеціальностей зв’язку та спостереження
(5,7±2,2; 5,4±2,1), які суттєво не відрізняються за групами.
У

такий

спосіб

для

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців найбільш характерними є схильності до таких класів
основних подібних військових спеціальностей, як операторські, зв’язку та
спостереження, технологічні.
Аналіз результатів дослідження за методикою визначення стресостійкості і
соціальної адаптації Холмса і Раге дав змогу виявити відмінності за групами
(табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Сформованість стресостійкості та соціальної адаптації майбутніх молодших
спеціалістів ДПС України
Рівні

Жінки
(М±σ)

Чоловіки (М±σ)

167,6±18,9
158,5±22,6
високий
241,8±23,2
256,9±27,4
пороговий
312,4±35,7
315,2±36,3
низький (уразливість)
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р

р≤0,05
р≤0,05
–

Результати довели, що в групі жінок показники за високим рівнем
сформованості стресостійкості та соціальної адаптації суттєво вищі (167,6±18,9,
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р≤0,05) за чоловіків (158,5±22,6). За пороговим рівнем стресостійкості та
соціальної адаптації у групі жінок результати виявилися нижчими (241,8±23,2,
р≤0,05) за чоловіків (256,9±27,4). Ступінь опірності стресу в осіб із низьким
рівнем прояву у групах чоловіків і жінок суттєво не відрізняються, у таких осіб
цей рівень є граничним, що може бути зумовлено їх індивідуально-типологічними
особливостями.

Рис. 2.5 Розподіл досліджуваних за рівнями сформованості стресостійкості та
соціальної адаптації
Однак, спираючись на кількісний розподіл досліджуваних – майбутніх
молодших спеціалістів, – загалом доречно відмітити більш високий рівень
стресостійкості та соціальної адаптації у групі чоловіків, у яких з високим рівнем
виявлено 38 %, з пороговим – 44,5 %, з низьким – 17,5 %, а в групі жінок високий
рівень сформованості 24,5 % осіб, пороговий – 47 %, а низький – 28,5 %, що
свідчить про більш суттєвий вплив складних умов професійної діяльності на
жінок – майбутніх молодших спеціалістів, що вимагають від них додаткових
психічних ресурсів для подолання певних труднощів у процесі виконання
професійних завдань.
За

методикою

діагностики

комунікативних

та

організаторських

схильностей (КОС-2) виявлено особливості сформованості організаторських і
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комунікативних якостей майбутніх молодших спеціалістів (табл. 2.10).
Таблиця 2.10
Сформованість комунікативних та організаторських схильностей майбутніх
молодших спеціалістів ДПС України
Жінки
(М±σ)

Схильності

Чоловіки
(М±σ)

р

комунікативні схильності
16,8±4,7
14,9±3,9
р≤0,01
організаторські схильності
12,5±4,3
16,7±5,1
р≤0,01
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

Одержані
спеціалісти

емпіричні

прикордонної

результати

показують,

служби

жінки-військовослужбовці

–

що

майбутні

молодші
володіють

достатньо високим рівнем комунікативних схильностей, водночас у жінок він
виявився вищим (16,8±4,7) у порівнянні з чоловіками (14,9±3,9, р≤0,01), що
свідчить про їх здатність орієнтуватися в новій обстановці, швидко вступати в
контакт, прагнення розширити коло своїх знайомих, допомагати оточенню,
проявляти ініціативу в спілкуванні. Водночас у чоловіків виявлено суттєво більш
сформовані організаторські схильності (16,7±5,1, р≤0,01) у порівняні з жінками
(12,5±4,3). Тобто у жінок – майбутніх молодших спеціалістів – середній рівень
прояву організаторських схильностей, їх потенціал не відрізняється високою
стійкістю, що може впливати на прийняття рішень у складних, нестандартних
ситуаціях і на успішність професійної діяльності.
За

методикою

дослідження

локалізації

контролю

особистості

–

модифікований опитувальник «ЛК» О. Ксенофонтової виявлено особливості
сформованості локус-контролю майбутніх молодших спеціалістів (табл. 2.11). За
шкалою загальної інтернальності досліджувані групи майбутніх молодших
спеціалістів показали достатньо високу сформованість прояву інтернальності,
водночас у чоловіків (34,7±4,7) він виявився вищим у порівнянні з жінками
(33,5±5,3, р≤0,05). Тобто їм притаманне високовідповідальне ставлення до
виконання поставлених професійних завдань, самостійність і прагнення до
ефективних результатів діяльності за відсутності зовнішнього контролю з боку
сторонніх осіб.
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Таблиця 2.11
Сформованість локус-контролю майбутніх молодших спеціалістів
Шкали

Жінки
(М±σ)

Чоловіки
(М±σ)

загальна інтернальність
33,5±5,3
34,7±4,7
інтернальність у сфері досягнень
5,9±2,1
6,8±3,2
інтернальність у сфері невдач
6,1±2,3
5,9±2,2
інтернальність у професійній діяльності
10,4±4,6
11,7±4,1
готовність до подолання труднощів
5,4±2,5
5,8±1,9
готовність до планування, здійснення й
6,8±2,4
5,4±2,1
відповідальності
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р

р≤0,05
р≤0,05
–
р≤0,05
–
р≤0,01

Майбутні прикордонники орієнтовані на професійну діяльність з високою
стійкістю до зовнішніх впливів, здатні змінювати свої погляди лише на основі
суттєвих причин, ефективно використовують свій час, мають визначені цілі
професійної діяльності. У жінок рівень сформованості зазначених характеристик
дещо нижчий, утім вони також упевнені в собі, наполегливі й послідовні, хоча
можуть проявляти меншу самостійність у плануванні й виконанні майбутньої
професійної діяльності, потребують впливу в окремих видах діяльності, зокрема
за стресових умов, більш схильні дослухатися до думки інших і поступливі
зовнішньому впливу.
За шкалою інтернальності у сфері досягнень у групі чоловіків виявлено
значно вищий її рівень (6,8±3,2) у порівнянні з жінками (5,9±2,1, р≤0,05). Більш
виразна інтернальність у сфері досягнень характеризує їх як орієнтованих на
досягнення суттєвих результатів у майбутній професійній діяльності, вони
вважають себе причиною своїх досягнень і готові докладати нових зусиль для
втілення позитивних результатів у майбутньому. Хоча жінки – майбутні молодші
спеціалісти і характеризуються нижчими результатами, однак вони також
прагнуть суттєвих досягнень у професійній діяльності, здатні сприймати себе їх
причиною, хоча можуть відчувати деякі труднощі в забезпеченні якісного
результату виконання завдань в ускладнених та екстремальних умовах.
За шкалою інтернальності у сфері невдач досліджувані групи майбутніх
молодших спеціалістів не показали суттєвих відмінностей. Достатньо високий
рівень жінок (6,1±2,3) і чоловіків (5,9±2,2) свідчить, що вони більшою мірою
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відчувають власну відповідальність за ті невдачі, що вже відбулися, або можуть
відбутися в оволодінні професійною діяльністю та виконанні майбутніх
професійних завдань; при цьому вони схильні бачити свою причетність до
можливих невдач.
Результати за шкалою інтернальності у професійній діяльності довели, що
в групі чоловіків – майбутніх молодших спеціалістів виявлено значно вищий її
рівень (11,7±4,1) у порівнянні з жінками (10,4±4,6, р≤0,05). При цьому обидві
групи досліджуваних упевнені, що досягнені ними успіхи та здобутки у
професійній діяльності залежать від якості виконуваних ними дій, втім у чоловіків
цей результат вищий. У процесі професійної діяльності жінки також здатні до
взяття відповідальності на себе, хоча і можуть мати окремі труднощі щодо
обґрунтування причин і способів досягнення того чи іншого результату у
професійній діяльності. Під дією стрес-чинників, обмеженнях часу та ресурсів
вони можуть менше за чоловіків допускати покладання на себе будь-якої
відповідальності.
За шкалою готовності до діяльності, пов’язаної з подоланням труднощів, у
групах майбутніх молодших спеціалістів не виявлено суттєвих відмінностей з
достатньо високим рівнем сформованості цієї шкали як у чоловіків (5,8±1,9), так і
жінок (5,4±2,5). Це свідчить, що вони на високому рівні виявляють готовність до
майбутньої специфічної діяльності молодших спеціалістів прикордонної служби,
що дає підстави зазначити про високу відповідальність, яку вони покладають на
себе при подоланні труднощів у професійній діяльності.
За шкалою готовності до самостійного планування, здійснення діяльності і
відповідальності за неї жінки – майбутні молодші спеціалісти показали суттєво
вищий рівень (6,8±2,4, р≤0,01) у порівнянні з чоловіками (5,4±2,1). Тобто йдеться
про високий рівень прояву особистої відповідальності жінок щодо самостійності в
плануванні професійної діяльності та її виконання. Планування типової діяльності
для майбутніх молодших спеціалістів прикордонної служби є важливим аспектом
досягнення успіху у професійній діяльності, оскільки дає змогу виокремити
поточні завдання й ті, що можуть раптово виникати.
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Отже, згідно з одержаними результатами дослідження інтернальності
майбутні молодші спеціалісти – жінки-військовослужбовці переважно орієнтовані
на досягнення успіху, мають сформовану потребу в саморозвитку, підвищенні
своєї успішності, цілеспрямованій поведінці й активізації зусиль, спрямованих на
досягнення бажаного результату. Їх внутрішні настанови сприяють формуванню
віри в себе, адекватній самооцінці, здатності налаштування себе на успіх,
водночас вони потребують активності, професійної ініціативності на основі
адекватного оцінювання своїх професійно важливих якостей, прагненні їх
цілеспрямованого формування. З формуванням зазначених якостей майбутні
молодші спеціалісти ‒ жінки-військовослужбовці здатні підвищувати професійну
активність, бути більш діяльними, активно прагнути до виконання намічених
планів, мобілізуючись подоланням перешкод, що виникають на шляху до мети.
Для них певною мірою компенсаторними якостями можуть виступати чутливість,
гнучкість, винахідливість, а також тенденція відповідати соціальним нормам.
Результати за опитувальником «Мотивація успіху та страх невдачі»
А. Реана наведені на рис. 2.6.

Рис. 2.6 Відмінності у групах за мотивацією на успіх
З огляду на одержані результати, у групі досліджуваних жінок – майбутніх
молодших спеціалістів характерною є мотиваційна тенденція націлена до
орієнтації на досягнення успіху (13,8±4,2), тоді як у групі чоловіків вона є
значущо виразнішою (15,4±5,2). Мотивація на успіх характеризується як
позитивна мотиваційна тенденція, за якої особистість, починаючи справу, має за
мету досягнення чогось конструктивного, позитивного. Основою такої активності
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є надія на успіх і потреба в досягненні успіху. Саме тому досліджувані чоловіки
зазвичай більш упевнені в собі, в своїх силах, більш відповідальні, ініціативні та
активні. Їх відрізняє від жінок більша наполегливість у досягненні мети,
цілеспрямованість. Водночас для групи жінок орієнтація на успіх також виявилася
виразною, хоча й потребує планомірного розвитку для подальшого її закріплення,
що, натомість, дасть їм змогу бути більш орієнтованими на успішність майбутньої
професійної діяльності, професійні досягнення, бути готовими ставити перед
собою довгострокові, проміжні й близькі цілі, визначати як тактику, так і
стратегію їх досягнення. У разі закріплення невизначеної мотивації, або
домінування

мотивації

переорієнтуватися

на

уникнення

досягнення

невдачі,

зовнішнього

досліджувані
оцінного

можуть

результату

та

формального успіху з потребою уникнення покарання, осуду, невдачі та
негативних очікувань.
Дослідження саморегуляції поведінки за опитувальником В. Моросанової
«Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП-98» дало змогу визначити
індивідуальні профілі у групах досліджуваних – майбутніх молодших спеціалістів
(табл. 2.12).
Таблиця 2.12
Індивідуальні профілі саморегуляції майбутніх молодших спеціалістів
Шкала

Жінки
(М±σ)

Чоловіки (М±σ)

шкалою

«планування

р

Планування (Пл)
6,8±2,1
5,4±2,3
Моделювання (М)
4,2±1,3
6,2±1,2
Програмування (Пр)
7,2±2,4
5,1±1,3
Оцінка результатів (Ор)
5,7±1,8
7,1±2,2
Гнучкість (Г)
5,8±1,4
6,9±2,1
Самостійність (С)
5,7±1,4
5,5±2,2
Загальний рівень
35,2±5,2
36,3±6,1
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента

Результати

дослідження

за

р≤0,05
р≤0,01
р≤0,01
р≤0,05
р≤0,05
–
р≤0,05

(Пл)»

виявили

індивідуальні особливості висунення й утримання цілей, сформованість у
майбутніх молодших спеціалістів усвідомленого планування діяльності. Жінки
показали суттєво вищі результати (6,8±2,1, р≤0,05), ніж чоловіки (5,4±2,3) загалом
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на вищому за середній рівні. Це свідчить про більшу здатність жінок до
усвідомленого планування професійної діяльності, а також реалістичності,
деталізації й ієрархічності достатньо стійких планів, самостійно поставлених
цілей. У чоловіків планування та цілі професійної діяльності більш мінливі та
ситуативні.
За шкалою «моделювання (М)» як індивідуальному ступені сформованості
уявлень про зовнішні та внутрішні умови досягнення цілей, ступені їх
усвідомленості, деталізації й адекватності виявилися вищими у чоловіків (6,2±1,2,
р≤0,01). Такі дані свідчать, що жінки (4,2±1,3) у значно меншому ступені здатні
виділяти суттєві умови досягнення цілей діяльності й узгоджувати їх з поточними
та майбутніми програмами діяльності. У них процеси моделювання з адекватним
оцінюванням значущих внутрішніх умов і зовнішніх обставин сформовані на
середньому рівні, водночас у жінок – майбутніх молодших спеціалістів можуть
виникати труднощі щодо визначення цілей діяльності та програми дій, під час
оцінювання реальної ситуації, вони можуть не встигати за швидкою зміною
ситуації, що впливатиме на ефективність діяльності.
За шкалою «програмування дій (Пр)» як індивідуальної сформованості
усвідомленого програмування своїх дій, значно вищі результати виявлено в групі
чоловіків (7,2±2,4, р≤0,01), що свідчать про менш сформовану потребу жінок
(5,1±1,3) продумувати способи своїх дій для досягнення цілей професійної
діяльності і поведінки загалом. Їх програми не такі гнучкі до нових обставин і
менш стійкі за непередбачених перешкод, а здатність продумувати послідовність
своїх дій менш сформована порівняно з чоловіками, їм важче самостійно
сформувати нову програму дій, вони частіше помиляються, не встигають внести
адекватні зміни у діяльність.
Шкала «оцінювання результатів (Ор)» як виразність індивідуальної
сформованості та адекватності оцінки майбутніми молодшими спеціалістами себе
і результатів своєї діяльності і поведінки, засвідчили про вищий її рівень у
чоловіків (7,1±2,2, р≤0,05) порівняно з групою жінок (5,7±1,8), у яких він середньо
виразний. Це свідчить про нижчу сформованість і адекватність самооцінки жінок,
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менш сформовані і стійкі оцінювання результатів власної професійної діяльності.
Чоловіки на більш високому рівні здатні як виявляти причини неузгодження
результатів

з

метою

діяльності,

так

і

більш

гнучко

адаптуватися

до

швидкоплинних умов. Результати жінок свідчать про менш критичне їх ставлення
до дій, меншу стійкість критеріїв успішності діяльності, що при збільшенні
навантажень і виникненні зовнішніх труднощів може погіршувати якість здобутих
результатів.
За шкалою «гнучкість (Г)» як рівня сформованості регуляторної гнучкості
–

здатності

майбутніх

молодших

спеціалістів

перебудовувати,

вносити

корективи в систему саморегуляції за зміни зовнішніх і внутрішніх умов
діяльності, виявлені більш високі результати у чоловіків (6,9±2,1, р≤0,05), що
свідчать про більшу регулятивну гнучкість і здатність швидко перебудовувати,
коригувати систему саморегуляції й успішно вирішувати поставлену задачу в
ситуації ризику, за несподіваної зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Середній
рівень сформованості гнучкості саморегуляції в групі жінок (5,8±1,4) засвідчує
менш сформовану їх здатність реагувати на зміну умов професійного
середовища, меншу їх релевантність реагування на можливі невдачі та труднощі,
що виникають, за нестандартних ситуацій у мінливих, динамічних обставинах
професійної діяльності.
За

шкалою «самостійність (С)»,

що характеризує

сформованість

регуляторної автономності майбутніх молодших спеціалістів, результати у групі
чоловіків

(5,5±2,2)

і

жінок

(5,7±1,4)

виявилися

на

середньому

рівні

сформованості, що суттєво не відрізняються, тому може йтися про загалом
середню

їх

незалежність

і

здатність

самостійно

планувати

діяльність,

організовувати й контролювати хід її виконання, узгоджувати з поставленими
цілями, кінцевими та проміжними результатами професійної діяльності. Утім за
обмеженої активності та ініціативності, вони можуть бути залежними від думок
та оцінки оточення, безпосереднього керівництва. В умовах професійного
середовища, з жорсткою субординацією та регламентованими службовими
обов’язками, що значно обмежують ініціативність, самостійність прийняття
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рішень, відповідно не сприятиме розвитку цієї якості, а радше пригнічуватиме її
у майбутньому, тому доцільно приділити особливу увагу її формуванню.
Загалом чоловіки показали більш високий рівень за шкалою «загальна
саморегуляція» (36,3±6,1, р≤0,05) у порівнянні з жінками (35,2±5,2), водночас їх
рівень достатньо високий, хоча має суттєві відмінності за типовими профілями
(рис. 2.7).

Рис. 2.7 Відмінності типового профілю саморегуляції майбутніх молодших
спеціалістів
Зокрема, для типового профілю саморегуляції групи чоловіків – майбутніх
молодших спеціалістів характерними є високі результати щодо моделювання та
оцінювання результатів діяльності, та нижчою сформованістю планування і
програмування. З огляду на це, можна зазначити про меншу постійність планів,
самоорганізацію у діяльності, водночас більшу реалістичність і об’єктивність
оцінки суттєвих і другорядних умов. Вони достатньо швидко включаються в
ситуацію або завдання, оперативно оцінюють вимоги до них, чітко визначають,
що саме потрібно робити за таких обставин, і чинять відповідні дії. Чоловіки
адекватно оцінюють внутрішні умови, власні особистісні особливості, характер
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інших людей, їм властива висока ступінь адаптивності до будь-яких умов,
оптимістичність і впевненість у собі, ініціативність, здатність брати на себе
відповідальні доручення, схильність до суперництва, динамічної роботи. Властива
гнучкість поведінки при переході на нову систему роботи, програма дій
вибудовується, розгортається та доповнюється деталями і конкретизується у ході
їх виконання. Адекватне оцінювання проміжних і кінцевих результатів дає змогу
вчасно виявити розбіжності і своєчасно скоригувати програму дій, оперативно
замінити її на нову. Чоловікам властиво добре усвідомлювати вимоги дійсності, їх
погляди і думки усталені, вони зазвичай дотримуються встановлених норм і
правил поведінки. Їх відрізняє практичність і реалістичність, здатність приймати
самостійні рішення, прагнення до організаторської діяльності, врівноваженість,
дисциплінованість, об’єктивність, рішучість. Толерантність до несхвалення та
уникнення конфліктів, орієнтованість на справу дає підстави виділяти свої сильні і
слабкі сторони, визначати пріоритети у професійній діяльності та в житті.
Для типового профілю саморегуляції групи жінок – майбутніх молодших
спеціалістів характерними є більш високі результати сформованості процесів
планування цілей і програмування дій, у порівнянні з моделюванням значущих
умов досягнення цілей і оцінюванням результатів дій. У жінок більш виразна
потреба в плануванні діяльності, вони схильні детально розробляти програми
власних дій, ретельно готуватися до різних значущих для них заходів, плани
містять вибудувану систему ближніх цілей, розроблені і продумані способи і
шляхи їх досягнення. Натомість слабкою ланкою є нижчий рівень сформованості
здатності до моделювання, через що можуть виникати труднощі з оцінюванням
зовнішніх обставин, а також об’єктивних умов виконання діяльності, особливо за
обмеженого часу, значна частина якого буде приділена тому, щоб заздалегідь
оцінити всі можливі варіанти, проаналізувати їх, розробити оптимальний план
виконання завдання. Водночас більш висока здатність до планування і
програмування дасть змогу жінкам компенсувати недостатню сформованість
здатності до моделювання, дещо знизити тривожність, зняти зайву напруженість
за рахунок того, що ситуації заздалегідь продумуються, відбираються способи і
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черговість дій, аналізується тактика поведінки у відповідальній професійній
ситуації. Утім за окремими деталями вони можуть упускати головне, недостатня
пластичність планів і програм може призводити до труднощів з реалізацією і
перебудовою планів за швидкої зміни умов, особливо за схильності фіксуватися на
помилках, чутливості до невдач, самокритичності, нестійкості самоконтролю, що
загалом потребує корекційної роботи.
У такий спосіб можливо визначити специфічні особливості сформованості
змістових

характеристик

спеціалістів

–

професійного

жінок-військовослужбовців

мислення
за

майбутніх

результатами

молодших
емпіричного

дослідження.
За змістом цільово-мотиваційного компонента професійного мислення у
жінок проявляється більш виразна орієнтованість на підтримання стосунків і на
спільну діяльність; найбільш характерні схильності до основних класів
операторських,

зв’язку

та

спостереження,

технологічних

військових

спеціальностей; сформована позитивна мотиваційна тенденція ближче до
орієнтації на досягнення конструктивного, позитивного успіху.
Зокрема, за змістом поняттєво-змістового компонента для професійного
мислення жінок характерними є загалом середньо сформована швидкість
мислення та рухливість нервових процесів; середній рівень сформованості
практичної спрямованості мислення; переважання сформованості словеснологічного, креативного та наочно-образного типів мислення; середній рівень
сформованості розумових здатностей, вербального та невербального інтелекту,
виразна емоційність (здатність до відволікання) мислення, середній рівень
сформованості здатностей до узагальнення та аналізу, гнучкості мислення,
концентрації та здатності до переключення.
За змістом операційно-регуляційного компонента професійного мислення у
жінок виявлено переважання комунікативних схильностей за організаторські, що
впливає на прийняття рішень у складних, нестандартних ситуаціях професійної
діяльності; більш високі сформовані регуляційні процеси планування, визначення
цілей і програмування дій, у порівнянні з моделюванням значущих умов
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досягнення цілей і оцінюванням результатів дій; середньо сформовані гнучкість і
самостійність; достатньо високий рівень загальної саморегуляції поведінкової
активності; середній рівень опору стресу та соціальної адаптації для подолання
труднощів у процесі виконання професійних завдань.
За змістом рефлексивно-оцінного компонента професійного мислення
визначено: загалом сформована, адекватна самооцінка жінок, утім мінливі
нестійкі критерії оцінювання результатів власної професійної діяльності; менш
сформована потреба продумувати способи своїх дій для досягнення цілей
професійної діяльності і поведінки загалом; достатньо наполегливі, послідовні,
мають сформовану потребу в саморозвитку, підвищенні своєї успішності,
цілеспрямованій поведінці й активізації зусиль, спрямованих на досягнення
бажаного

результату;

проявляють

готовність

до

майбутньої

професійної

діяльності, відповідальні при подоланні труднощів, однак схильні дослухатися до
думки інших і поступливі зовнішньому впливу; їх внутрішні настанови сприяють
формуванню віри в себе, адекватній самооцінці, налаштуванню себе на успіх,
водночас вони потребують формування активності, професійної ініціативності на
основі саморефлексії власних професійно важливих якостей, прагненні їх
формування; можуть проявляти меншу самостійність у плануванні й виконанні
майбутньої професійної діяльності, тому потребують впливу з боку інших осіб за
стресових умов.
З

метою

розкриття

взаємозв’язку

між

досліджуваними

змістовими

характеристиками професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів –
військовослужбовців, було здійснено кореляційний аналіз Пірсона (табл. 2.13–
2.14).
Результати кореляційного аналізу довели наявність значущих зв’язків між
змістовими характеристиками професійного мислення майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців, зокрема:
– шкала «розумові здібності» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на взаємодію» (p≤0,05), «схильність до операторських військових
спеціальностей» (p≤0,01), «схильність до військових спеціальностей зв’язку та
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спостереження»

(p≤0,05),

«схильність

до

технологічних

військових

спеціальностей» (p≤0,01), «загальна інтернальність» (p≤0,01), «готовність до
планування, здійснення й відповідальності» (p≤0,05), «планування цілей»
(p≤0,01), «програмування дій» (p≤0,05);
– шкала «здатність до узагальнення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на взаємодію» (p≤0,05), «схильність до технологічних військових
спеціальностей» (p≤0,05), «загальна інтернальність» (p≤0,05), «готовність до
подолання труднощів» (p≤0,01), «готовність до планування, здійснення й
відповідальності» (p≤0,01), «планування цілей» (p≤0,05), «програмування дій»
(p≤0,05);
– шкала «гнучкість мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«схильність до операторських військових спеціальностей» (p≤0,05), «загальна
інтернальність» (p≤0,05), «інтернальність у сфері невдач» (p≤0,05), «готовність до
подолання труднощів» (p≤0,05), «готовність до планування, здійснення й
відповідальності» (p≤0,05), «планування цілей» (p≤0,05), «програмування дій»
(p≤0,05), «загальна саморегуляція» (p≤0,05);
– шкала «емоційність (відволікання) мислення» має прямі значущі зв’язки зі
шкалами «орієнтація на себе» (p≤0,01), «комунікативні схильності» (p≤0,01),
«інтернальність у сфері невдач» (p≤0,01), «загальна саморегуляція» (p≤0,05);
– шкала «точність та швидкість сприйняття, розподілу і концентрації уваги»
має прямі значущі зв’язки зі шкалами «схильність до операторських військових
спеціальностей» (p≤0,01), «схильність до військових спеціальностей зв’язку та
спостереження»

(p≤0,05),

«схильність

до

технологічних

військових

спеціальностей» (p≤0,05), «програмування дій» (p≤0,05);
– шкала «словесно-логічне мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на себе» (p≤0,05), «орієнтація на взаємодію» (p≤0,05), «комунікативні
схильності» (p≤0,01), «інтернальність у сфері невдач» (p≤0,05), «готовність до
подолання труднощів» (p≤0,05), «готовність до планування, здійснення й
відповідальності» (p≤0,05), «планування цілей» (p≤0,05);
– шкала «наочно-образного мислення» має прямі значущі зв’язки зі
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шкалами «орієнтація на взаємодію» (p≤0,05), «схильність до військових
спеціальностей зв’язку та спостереження» (p≤0,05), «схильність до технологічних
військових

спеціальностей»

(p≤0,05),

«загальна

інтернальність»

(p≤0,05),

«готовність до подолання труднощів» (p≤0,05), «готовність до планування,
здійснення й відповідальності» (p≤0,05), «планування цілей» (p≤0,05), «загальна
саморегуляція» (p≤0,05);
– шкала «креативне мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на взаємодію» (p≤0,05), «схильність до військових спеціальностей
зв’язку та спостереження» (p≤0,05), «схильність до технологічних військових
спеціальностей» (p≤0,05), «загальна інтернальність» (p≤0,05), «інтернальність у
сфері невдач» (p≤0,01), «готовність до планування, здійснення й відповідальності»
(p≤0,05), «планування цілей» (p≤0,05), «програмування дій» (p≤0,05), «загальна
саморегуляція» (p≤0,01);
– шкала «практична спрямованість мислення» має прямі значущі зв’язки зі
шкалами «орієнтація на взаємодію» (p≤0,05), «схильність до операторських
військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до військових спеціальностей
зв’язку та спостереження» (p≤0,05), «схильність до технологічних військових
спеціальностей» (p≤0,05), «загальна інтернальність» (p≤0,05), «готовність до
подолання труднощів» (p≤0,05), «готовність до планування, здійснення й
відповідальності» (p≤0,01), «планування цілей» (p≤0,01), «програмування дій»
(p≤0,05), «загальна саморегуляція» (p≤0,05).
Водночас

було

виявлено

зворотні

зв’язки

окремих

характеристик

професійного мислення, зокрема:
– шкала «емоційність (відволікання) мислення» має зворотні зв’язки зі
шкалами «схильність до операторських військових спеціальностей» (p≤0,05),
«схильність до військових спеціальностей зв’язку та спостереження» (p≤0,05),
«готовність до подолання труднощів» (p≤0,05), «програмування дій» (p≤0,05);
– шкала «точність та швидкість сприйняття, розподіл і концентрація уваги»
має зворотні зв’язки зі шкалою «інтернальність у сфері невдач» (p≤0,05);
– шкала «практична спрямованість мислення має зворотні зв’язки зі шкалою
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«орієнтація на себе» (p≤0,05).
Зокрема, найбільш актуальні прямі взаємозв’язки зазначених шкал свідчать
про суттєвий взаємовплив указаних характеристик професійного мислення
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців і тенденцію
детермінації зростання однієї характеристики за умови підвищення іншої шкали.
Натомість зворотні зв’язки свідчать про обернену тенденцію взаємного впливу
шкал.
Таблиця 2.13
Кореляційні зв’язки змістових характеристик професійного мислення

0,402* 0,692** 0,416*

–

–

Креативне

Практична
спрямованість

0,729**
–
0,465*
–
–
0,437*
-0,425* 0,798**
–
-0,415* 0,416*
–
–
0,454*
–
0,715**
–
0,812**
–
–
–
0,734** -0,422* 0,431*
-0,433*
–
0,445*

Наочно-образне

–
–
0,508*
–
–
–
0,497*
0,442*
0,438*

Словесно-логічне

–
0,513*
–
–
0,452*
–
0,532*
–
0,685**

Точність,
концентрація

–
0,457*
0,645**
0,421*
0,571**
–
0,623**
–
–

Емоційність
(відволікання)

Гнучкість
мислення

на себе (НС)
на взаємодію (ВД)
операторські
зв’язку та спостереження
технологічні
комунікативні схильності
загальна інтернальність
інтернальність у сфері невдач
готовність до подолання труднощів
готовність до планування,
здійснення й відповідальності
планування (Пл)
програмування (Пр)
загальна саморегуляція

Здатність до
узагальнення

Шкали

Розумові здібності

майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців

–
0,418*
–
0,424*
0,437*
–
0,443*
–
0,426*

–
0,447*
–
0,422*
0,417*
–
0,461*
0,627**
–

-0,432*
0,487*
0,456*
0,462*
0,435*
–
0,483*
–
0,452*

0,423* 0,433* 0,458* 0,774**

0,741** 0,422* 0,527*
–
–
0,429* 0,448* 0,456* 0,759**
0,412* 0,453* 0,519* -0,426* 0,488*
–
–
0,439* 0,412*
–
–
0,489* 0,785*
–
–
0,451* 0,674** 0,425*
** Кореляція, значуща на рівні 0,01 (2-сторон.)
* Кореляція, значуща на рівні 0,05 (2-сторон.)

Результати кореляційного аналізу довели наявність значущих зв’язків між
змістовими характеристиками професійного мислення чоловіків – майбутніх
молодших спеціалістів ДПС України, зокрема:
– шкала «швидкість мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «схильність до командних військових
спеціальностей» (p≤0,01), «схильність до військових спеціальностей зв’язку та
спостереження» (p≤0,05), «схильність до водійських спеціальностей» (p≤0,01),

153

«схильність до військових спеціальностей спеціального призначення» (p≤0,01),
«організаторські схильності» (p≤0,05), «стресостійкість та соціальна адаптація»
(p≤0,05), «інтернальність у професійній діяльності» (p≤0,05), «оцінка і корекція
результатів діяльності» (p≤0,05), «гнучкість» (p≤0,05), «загальна саморегуляція»
(p≤0,05);
Таблиця 2.14
Кореляційні зв’язки змістових характеристик професійного мислення

на завдання (НЗ)
мотивація успіху
командні спеціальності
зв’язку та спостереження
водійські спеціальності
спеціального призначення
організаторські схильності
стресостійкість
загальна інтернальність
інтернальність у сфері
досягнень
інтернальність у
професійній діяльності
готовність до подолання
труднощів
моделювання (М)
оцінка результатів (Ор)
гнучкість (Г)
загальна саморегуляція

0,744** 0,455* 0,511* 0,841** -0,423* 0,452* 0,532*
–
0,485* 0,434* 0,422* -0,513*
–
–
0,816** 0,468* 0,518* 0,527* 0,522* 0,785** 0,517*
0,455* 0,477* 0,474*
–
–
0,745** –
0,814** 0,452* 0,521* 0,453* 0,747** 0,814** 0,468*
0,833** 0,465* 0,543* 0,513* 0,843** 0,823** 0,475*
0,452* 0,844** 0,745** 0,448* 0,535*
–
–
0,426*
–
–
0,511* 0,524* -0,421* 0,529*
–
0,874** 0,439*
–
-0,438* 0,472*
–

Креативне

Словесно-логічне

Абстрактносимволічне

0,845** –
0,432* 0,478*
0,793** –
0,488* 0,778**
0,824** 0,477* 0,522* 0,562*
– 0,844** –
–
0,455*
–
–
–
0,462* 0,534* 0,572* 0,645*
0,832** 0,475* 0,488* 0,458*
0,419*
–
0,497* 0,524*
0,798** 0,541* 0,512*
–

0,452*

–

0,822** 0,467* 0,546* 0,612*

0,489* 0,798** 0,429* 0,474* -0,418* 0,437*

–

0,431* 0,485* 0,455* 0,475*

–

–

–

–

0,456*

Практична
спрямованість

Просторова уява

Точність, концентрація

Здатність до
переключення

Гнучкість мислення

Здатність до
узагальнення

Розумові здібності

Шкали

Швидкість мислення

чоловіків – майбутніх молодших спеціалістів

–

–

–

0,814** 0,796**

–

0,512* 0,532* 0,456*

–
0,466* 0,486*
–
–
0,522* 0,469* 0,848**
0,477* 0,435* 0,432* 0,426*
–
–
– 0,769**
0,468*
–
– 0,748** 0,478* -0,452* –
0,444*
0,459* 0,452*
– 0,839** 0,875** –
0,476*
–
** Кореляція, значуща на рівні 0,01 (2-сторон.)
* Кореляція, значуща на рівні 0,05 (2-сторон.)

–
–
–
–

–

0,578*

–
0,622*
0,545*
–
–
0,547*
–
0,623*

– шкала «розумові здібності» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «мотивація досягнення успіху» (p≤0,05),
«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до
військових спеціальностей зв’язку та спостереження» (p≤0,05), «схильність до
водійських спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до військових спеціальностей
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спеціального призначення» (p≤0,05), «організаторські схильності» (p≤0,01),
«загальна інтернальність» (p≤0,01), «інтернальність у професійній діяльності»
(p≤0,01), «моделювання значущих умов їх досягнення» (p≤0,05), «оцінка і
корекція результатів діяльності» (p≤0,05), «загальна саморегуляція» (p≤0,05);
– шкала «здатність до узагальнення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «мотивація досягнення успіху» (p≤0,05),
«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до
військових спеціальностей зв’язку та спостереження» (p≤0,05), «схильність до
водійських спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до військових спеціальностей
спеціального призначення» (p≤0,05), «організаторські схильності» (p≤0,01),
«загальна інтернальність» (p≤0,05), «інтернальність у сфері досягнень» (p≤0,05),
«інтернальність у професійній діяльності» (p≤0,05), «моделювання значущих умов
їх досягнення» (p≤0,05), «оцінка і корекція результатів діяльності» (p≤0,05);
– шкала «гнучкість мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,01), «мотивація досягнення успіху» (p≤0,05),
«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до
водійських спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до військових спеціальностей
спеціального призначення» (p≤0,05), «організаторські схильності» (p≤0,05),
«стресостійкість та соціальна адаптація» (p≤0,05), «інтернальність у професійній
діяльності» (p≤0,05), «готовність до подолання труднощів» (p≤0,01), «оцінка і
корекція результатів діяльності» (p≤0,05), «гнучкість» (p≤0,01), «загальна
саморегуляція» (p≤0,01);
– шкала «здатність до переключення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до
водійських спеціальностей» (p≤0,01), «схильність до військових спеціальностей
спеціального призначення» (p≤0,01), «організаторські схильності» (p≤0,05),
«стресостійкість та соціальна адаптація» (p≤0,05), «готовність до подолання
труднощів» (p≤0,01), «гнучкість» (p≤0,05), «загальна саморегуляція» (p≤0,01);
– шкала «точність та швидкість сприйняття, розподілу і концентрації уваги»
має прямі значущі зв’язки зі шкалами «орієнтація на завдання» (p≤0,05),
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«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,01), «схильність до
військових спеціальностей зв’язку та спостереження» (p≤0,01), «схильність до
водійських спеціальностей» (p≤0,01), «схильність до військових спеціальностей
спеціального

призначення»

(p≤0,01),

«загальна

інтернальність»

(p≤0,05),

«інтернальність у сфері досягнень» (p≤0,05), «інтернальність у професійній
діяльності» (p≤0,05), «моделювання значущих умов їх досягнення» (p≤0,05);
– шкала «просторова уява» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «схильність до командних військових
спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до водійських спеціальностей» (p≤0,05),
«схильність до військових спеціальностей спеціального призначення» (p≤0,05),
«стресостійкість та соціальна адаптація» (p≤0,05), «готовність до подолання
труднощів» (p≤0,01), «моделювання значущих умов їх досягнення» (p≤0,05),
«загальна саморегуляція» (p≤0,05);
– шкала «практична спрямованість мислення» має прямі значущі зв’язки зі
шкалами «орієнтація на завдання» (p≤0,01), «мотивація досягнення успіху»
(p≤0,01), «схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,01),
«схильність до водійських спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до військових
спеціальностей спеціального призначення» (p≤0,05), «організаторські схильності»
(p≤0,01),

«стресостійкість

інтернальність»

(p≤0,01),

та

соціальна

«інтернальність

адаптація»
у

сфері

(p≤0,05),

«загальна

досягнень»

(p≤0,01),

«інтернальність у професійній діяльності» (p≤0,05), «готовність до подолання
труднощів» (p≤0,01), «моделювання значущих умов їх досягнення» (p≤0,01),
«оцінка і корекція результатів діяльності» (p≤0,01), «гнучкість» (p≤0,05);
– шкала «абстрактно-символічне мислення» має прямі значущі зв’язки зі
шкалами «схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05),
«схильність до військових спеціальностей зв’язку та спостереження» (p≤0,01),
«схильність до військових спеціальностей спеціального призначення» (p≤0,05),
«організаторські схильності» (p≤0,05), «загальна інтернальність» (p≤0,05),
«інтернальність у сфері досягнень» (p≤0,05), «інтернальність у професійній
діяльності» (p≤0,05), «готовність до подолання труднощів» (p≤0,05);
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– шкала «словесно-логічне мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «мотивація досягнення успіху» (p≤0,05),
«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до
військових спеціальностей спеціального призначення» (p≤0,05), «організаторські
схильності» (p≤0,05), «стресостійкість та соціальна адаптація» (p≤0,05), «загальна
інтернальність»

(p≤0,05),

у

«інтернальність

сфері

досягнень»

(p≤0,05),

«інтернальність у професійній діяльності» (p≤0,05), «оцінка і корекція результатів
діяльності» (p≤0,05);
– шкала «креативне мислення» має прямі значущі зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «мотивація досягнення успіху» (p≤0,01),
«схильність до командних військових спеціальностей» (p≤0,05), «схильність до
військових спеціальностей спеціального призначення» (p≤0,05), «організаторські
схильності»

(p≤0,05),

«стресостійкість

та

соціальна

адаптація»

(p≤0,05),

«інтернальність у сфері досягнень» (p≤0,05), «інтернальність у професійній
діяльності»

(p≤0,05),

«готовність

до

подолання

труднощів»

(p≤0,05),

«моделювання значущих умов їх досягнення» (p≤0,05), «гнучкість» (p≤0,05),
«загальна саморегуляція» (p≤0,05).
Водночас

було

виявлено

зворотні

зв’язки

окремих

характеристик

професійного мислення чоловіків, зокрема такі:
– шкала «здатність до переключення» має зворотні зв’язки зі шкалами
«орієнтація на завдання» (p≤0,05), «мотивація досягнення успіху» (p≤0,05),
«загальна інтернальність» (p≤0,05), «інтернальність у професійній діяльності»
(p≤0,05);
– шкала «точність та швидкість сприйняття, розподілу і концентрації уваги»
має зворотні зв’язки зі шкалами «стресостійкість» та «соціальна адаптація»
(p≤0,05), «гнучкість» (p≤0,05).
тобто найбільш значущі прямі взаємозв’язки зазначених характеристик
професійного мислення свідчать про суттєвий взаємовплив указаних шкал у
чоловіків – майбутніх молодших спеціалістів і тенденцію детермінації зростання
однієї характеристики за умови підвищення іншої шкали. Натомість зворотні
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зв’язки свідчать про обернену тенденцію взаємного впливу шкал.
З метою визначення діагностичних чинників, що зумовлюють сутнісний
зміст професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів, в основі яких
лежать їх індивідуально-психічні особливості, пов’язані зокрема й з ефективністю
адміністративно-юрисдикційної діяльності щодо забезпечення прикордонного
контролю молодшими спеціалістами прикордонної служби, було проведено
факторний аналіз одержаних результатів (табл. 2.15).
Таблиця 2.15

№
з/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Факторні навантаження шкал професійного мислення майбутніх
молодших спеціалістів ‒ жінок-військовослужбовців
Шкали

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

2

3

4

5

–
–
0,452
–
–
0,587
–
–
–
0,645
–
–
–
0,687
–
–
0,754
–
0,698
–
–
0,432
–
–
–
0,596
–
–
–
–
0,645

–
0,458
–
–
0,762
–
–
0,398
0,445
–
0,736
–
0,543
–
0,398
0,764
–
0,498
–
–
0,421
–
0,523
0,479
–
0,428
0,475
0,467
0,413
0,527
–

швидкість мислення
розумові здібності
здатність до узагальнення
гнучкість мислення
здатність до переключення
емоційність (відволікання)
точність, концентрація
просторова уява
практична спрямованість мислення
спрямованість на себе (НС)
спрямованість на взаємодію (ВД)
спрямованість на завдання (НЗ)
мотивація досягнення успіху
мотивація уникнення невдачі
абстрактно-символічне мислення
словесно-логічне мислення
наочно-образне мислення
креативне мислення
предметно-дійове мислення
командні спеціальності
операторські спеціальності
зв’язку та спостереження
водійські спеціальності
спеціального призначення
технологічні спеціальності
комунікативні схильності
організаторські схильності
стресостійкість та соціальна адаптація
загальна інтернальність
інтернальність у сфері досягнень
інтернальність у сфері невдач

0,755
0,732
0,689
0,746
–
–
0,698
0,654
0,776
–
–
0,756
0,622
–
–
–
–
0,758
–
0,545
–
0,635
–
–
0,598
–
0,784
0,736
0,675
0,623
–
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1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Продовження табл. 2.15
2
інтернальність у професійній діяльності
готовність до подолання труднощів
готовність до планування, здійснення й
відповідальності
планування (Пл)
моделювання (М)
програмування (Пр)
цінка результатів (Ор)
гнучкість (Г)
самостійність (С)
загальна саморегуляція

3
–
–

4
–
0,681

5
0,644
–

–

–

0,398

–
–
–
0,754
0,328
0,659
–

0,512
0,742
–
–
–
0,397
0,423

0,623
–
0,598
0,315
0,612
–
0,533

Факторний аналіз із варімакс-обертанням дав змогу виявити найбільш
значущі три фактори із відсотком загальної дисперсії 64,3 %. Ці фактори
відображають

сутнісний

зміст

психологічних

особливостей

професійного

мислення майбутніх молодших спеціалістів.
Перший фактор – «Адаптаційно-орієнтувальний тип». Він має найбільший
відсоток від загальної дисперсії (25,8 %) й зосереджує у собі такі виразні прояви
професійного мислення: «здатність до узагальнення» (0,452), «емоційність
(відволікання)» (0,587), «спрямованість на себе» (0,645), «мотивація уникнення
невдачі»

(0,687),

«наочно-образне

мислення»

(0,754),

«предметно-дійове

мислення» (0,698), «схильність до військових спеціальностей зв’язку та
спостереження» (0,432), «комунікативні схильності» (0,596), «інтернальність у
сфері невдач» (0,645), «оцінка і корекція результатів діяльності» (0,745),
«гнучкість» (0,328), «самостійність» (0,659).
Змістове навантаження прояву найбільш виразних проявів (шкал) дав змогу
визначити характеристики професійного мислення досліджуваних, у яких виразно
сформований

«Адаптаційно-орієнтувальний

тип»

професійного

мислення.

Найбільш притаманними для них є такі характеристики:
– сформована здатність до узагальнення та аналізу, шляхом інтерпретації
смислового навантаження матеріалу;
– виразні емоційні компоненти мислення і відволікання;
– прагнення отримати пряму винагороду незалежно від змісту роботи або
діяльності; більш сформоване наочно-образне та предметно-дійове мислення,
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кращі здатності жінок утворювати образні зв’язки між предметами та подіями, що
спостерігаються у процесі професійної діяльності, засвоєння й оперування
інформацією через рухи;
– переважання мотивації уникнення невдачі, виразна схильність до військових
спеціальностей зв’язку та спостереження, сформовані комунікативні схильності,
швидко вступати в контакт, проявляти ініціативність у спілкуванні;
– сформоване відчуття відповідальності за невдачі в оволодінні професійною
діяльністю; оцінювання неузгодження результатів з метою діяльності, і їх корекція;
– здатність перебудовувати, вносити корективи в систему саморегуляції;
– сформованість регуляторної автономності майбутніх молодших спеціалістів.
Другий фактор – «Ресурсно-рефлексивний тип» професійного мислення
(24,5 %), до якого увійшли такі якості (шкали), як «розумові здібності» (0,458),
«здатність до переключення» (0,762), «просторова уява» (0,398), «практична
спрямованість мислення» (0,445), «спрямованість на взаємодію» (0,736), «мотивація
досягнення успіху» (0,543), «абстрактно-символічне мислення» (0,398), «словеснологічне мислення» (0,764), «креативне мислення» (0,498), «схильність до
операторських військових спеціальностей» (0,421), «схильність до водійських
спеціальностей» (0,523), «схильність до військових спеціальностей спеціального
призначення»

(0,479),

«комунікативні

схильності»

(0,428),

«організаторські

схильності» (0,475), «стресостійкість та соціальна адаптація» (0,467), «загальна
інтернальність» (0,413), «інтернальність у сфері досягнень» (0,527), «готовність до
подолання труднощів» (0,681), «планування цілей» (0,512), «моделювання значущих
умов їх досягнення» (0,742), «самостійність» (0,397), «загальна саморегуляція»
(0,423).
Змістове наповнення другого фактора дає підстави наголошувати про те, що
досліджувані з найбільш виразними якостями (шкалами) «Ресурсно-рефлексивного
типу» професійного мислення характеризуються: сформованими розумовими
здібностями,

здатністю

до

переключення

мислення,

просторовою

уявою,

практичною спрямованістю мислення; спрямованістю на стосунки з людьми,
орієнтацією на спільну діяльність; мотивацією досягнення успіху; сформованим
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абстрактно-символічним і словесно-логічним, креативним мисленням; схильністю
до

операторських

і водійських

військових

спеціальностей

і спеціального

призначення; сформованими комунікативними та організаторськими схильностями;
високою стресостійкість та соціальною адаптацією; відповідальним ставленням до
виконання професійних завдань, прагненням до досягнення істотних результатів без
зовнішнього контролю, готовністю до подолання труднощів; плануванням цілей
діяльності та моделюванням значущих умов їх досягнення; самостійністю та
високою загальною саморегуляцією.
Третій фактор – «Продуктивно-творчий тип» професійного мислення із
загальною дисперсією (15,6 %), зосередив у собі такі якості (шкали): «швидкість
мислення» (0,755), «розумові здібності» (0,732), «здатність до узагальнення» (0,689),
«гнучкість мислення» (0,746), «точність і швидкість сприйняття, розподіл і
концентрація уваги» (0,698), «просторова уява» (0,654), «практична спрямованість
мислення» (0,776), «спрямованість на завдання» (0,756), «мотивація досягнення
успіху»(0,622), «креативне мислення» (0,758), «схильність до командних військових
спеціальностей» (0,545), «схильність до військових спеціальностей зв’язку та
спостереження» (0,635), «схильність до технологічних військових спеціальності»
(0,598), «організаторські схильності» (0,784), «стресостійкість та соціальна
адаптація» (0,736), «загальна інтернальність» (0,675), «інтернальність у сфері
досягнень» (0,623), «інтернальність у професійній діяльності» (0,644), «готовність до
планування, здійснення й відповідальності» (0,398), «планування цілей» (0,623),
«програмування дій» (0,598), «оцінка і корекція результатів діяльності» (0,315),
«гнучкість» (0,612), «загальна саморегуляція» (0,533).
На підставі аналізу цього фактору, можна стверджувати, що досліджуваним
з виразними проявами зазначених якостей (шкал) «Продуктивно-творчий тип»
професійного мислення притаманні такі характеристики: сформовані розумові
здібності та швидкість мислення, здатність до узагальнення матеріалу на основі
його смислового аналізу, гнучкість мисленнєвих процесів, точність і швидкість
сприйняття, розподіл і концентрація уваги, сформована просторова уява та
практична спрямованість мислення; спрямованість на вирішення ділових проблем,
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виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю; мотивація
досягнення успіху; креативне мислення; схильність до командних військових
спеціальностей,

зв’язку

та

спостереження

та

технологічних

військових

спеціальностей; сформовані організаторські схильності; достатня стресостійкість та
соціальна адаптація; відповідальне ставлення до виконання професійних завдань,
прагнення досягнення суттєвих результатів без зовнішнього контролю, готовність до
подолання труднощів у професійній діяльності; готовність до планування,
здійснення й відповідальності щодо самостійності в плануванні професійної
діяльності та її виконання; усвідомлене планування діяльності цілей діяльності та
програмування дій щодо їх досягнення; гнучкість в оцінюванні і корегуванні
результатів

діяльності

на

основі

адекватних

критеріїв,

висока

загальна

саморегуляція.
Отже, проведений аналіз дав змогу визначити співвідношення провідних типів
професійного мислення у досліджуваних майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Співвідношення типів професійного мислення жіноквійськовослужбовців
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Висновки до другого розділу
У розділі обґрунтовано психодіагностичний інструментарій діагностування
сформованості професійного мислення військовослужбовців ДПС України,
зокрема і жінок, з метою забезпечення якісного підбору методик для реалізації
задуму експериментального дослідження, а саме:
1. Викладено організацію і хід емпіричного дослідження, що було
побудовано

з

дослідницьких

урахуванням
завдань.

методик

Зміст

і

логіки

дослідження

розв’язання

ґрунтувався

на

поставлених
особливостях

сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців.
2. Визначено такі критерії діагностування сформованості професійного
мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців:
ціннісно-мотиваційний (показники: орієнтованість на підтримання стосунків та
орієнтація на спільну діяльність; схильність до основних класів спеціальностей:
операторських, зв’язку та спостереження, технологічних, військових тощо);
поняттєво-змістовний (показники: швидкість мислення та рухливість нервових
процесів; практична сформованість мислення;

словесно-логічне, креативне та

наочно-образне типи мислення тощо); операційно-регуляційний (показники:
комунікативні та організаторські схильності; регуляція процесів планування цілей
і програмування дій у порівнянні з моделюванням значущих умов досягнення
цілей і оцінюванням результатів дій; гнучкість і самостійність тощо);
рефлексивно-оцінний (показники: самооцінка жінок; потреба продумувати
способи своїх дій ; наполегливість, послідовність, сформована потреба в
самоформування тощо).
3. Складне за структурою професійне мислення жінок-військовослужбовців,
динамічне під час навчально-професійної діяльності та розвитку особистості
фахівця, набуло подальшого уточнення та конкретизації в емпіричному
дослідженні.
На

підставі

проведеного

емпіричного

дослідження

сформованості
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професійного мислення одержано результати, які характеризують, психологічні
особливості

адаптаційно-орієнтувального,

продуктивно-творчого,

ресурсно-

рефлексивного типів мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців.
Матеріали другого розділу знайшли відображення в 6-ти авторських
публікаціях: [318; 322; 325; 327; 332; 335].
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РОЗДІЛ 3
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
3.1 Методичні основи тренінгу формування професійного мислення у
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної
прикордонної служби України
У дослідженнях змісту професійного мислення його основними базовими
компонентами, на думку більшості науковців, є глибокі професійні знання та
вміння за фахом. Майбутні молодші спеціалісти – жінки-військовослужбовці
оволодівають базовими знаннями, вміннями та навичками на потоках підготовки
молодших інспекторів прикордонної служби 2 категорії (з терміном підготовки
3 місяці) та підготовки за спеціальністю «Молодший інспектор прикордонної
служби» (в рамках проекту «Нове обличчя кордону») у Головному центрі
підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені
генерал-майора Ігоря Момота [249; 250].
Підготовка молодших інспекторів прикордонної служби 2 категорії з
терміном підготовки 3 місяці передбачена для військовослужбовців військової
служби за контрактом, які проходять службу в органах, а раніше не проходили
професійну підготовку у відомчих освітніх центрах. Вони мають оволодівати
необхідними знаннями та достатніми навичками і вміннями для виконання
обов’язків відповідно до майбутньої посади, у проведенні адміністративноюрисдикційної

діяльності,

застосуванні

засобів

фізичного

впливу

та

обслуговуванні технічних засобів охорони державного кордону [249].
Основною метою професійної підготовки на цих курсах є надання
курсантам достатнього об’єму базових знань і формування практичних навичок і
вмінь, які вони будуть готові застосовувати у процесі виконання основних завдань
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з охорони державного кордону, передбачених функціональними обов’язками [249].
За результатами навчання молодші інспектори прикордонної служби 2 категорії
повинні:
– мати певний рівень базових знань для подальшого проходження навчання
відповідно до обраної спеціальності;
– вміти самостійно визначати форми та способи діяльності під час
виконання службових обов’язків відповідно до чинного законодавства та
функціональних обов’язків;
– виконувати

завдання

з

охорони

державного

кордону,

протидіяти

протиправній та злочинній діяльності;
– за

виникнення

нестандартних

ситуацій

під

час

контролю

осіб,

транспортних засобів і вантажів, спрямовувати свою діяльність відповідно до
чинного законодавства [249].
Взаємопов’язаним вивченням начальних предметів по 6–8 годин у робочі
дні (та в суботу за необхідністю), головну роль серед яких відведено тактиці
прикордонної

служби,

прикордонному

контролю,

адміністративному

провадженню, особистій безпеці та застосуванню сили, фізичній і вогневій
підготовці, забезпечується комплексна професійна підготовка курсантів з
дотриманням суворої логічної послідовності навчальної діяльності.
Набуття глибоких теоретичних знань правових основ діяльності органів і
підрозділів відбувається у процесі лекцій, групових і практичних занять, які
проводяться з високою інтенсивністю. Основний акцент зроблено на практичній
підготовці курсантів щодо застосування сили та використання засобів охорони
кордону, які організовуються на тлі конкретної обстановки з моделюванням
типових ситуацій, пов’язаних із повсякденною діяльністю підрозділів охорони
державного кордону, для чого додатково проводяться супутні тренування зі
слідознавства, з пошуку та затримання правопорушників [249].
Серед предметів навчання за цією програмою підготовки передбачено
вивчення таких модулів: тактика прикордонної служби, прикордонний контроль,
адміністративне провадження, особиста безпека та застосування сили, фізична
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підготовка, вогнева підготовка, загальновійськова тактика, тактико-спеціальна
підготовка, іноземна мова, екологічна безпека державного кордону, інженерна
підготовка, основи використання техніки, людини і суспільства, патріотизм та
ідеологія Української держави, психологічна підготовка до діяльності в особливих
умовах, основи ділового спілкування, тактична медицина, психологія управління
військовим колективом.
Загалом програма передбачає 466 годин, із них: 188 – теоретичних
занять, 248 – практичних і групових занять, 30 – підсумковий контроль.
Навчальні плани мають реалізуватися шляхом запровадження активних
методів навчання [249].
Підготовка

прикордонників

за

спеціальністю

«Молодший

інспектор

прикордонної служби» в рамках проекту «Нове обличчя кордону» передбачена
для осіб, які успішно пройшли добір і зараховані для проходження навчання у
Головному центрі підготовки особового складу, мають середню або вищу освіту.
Курсанти мають оволодівати необхідними знаннями та достатніми вміннями для
виконання обов’язків відповідно до майбутньої посади у вивченні способів дій
особового

складу

у

процесі

охорони

державного

кордону,

проведення

адміністративно-юрисдикційної діяльності, забезпечення особистої безпеки та
застосування засобів фізичного впливу, обслуговування технічних засобів охорони
державного кордону [250].
Основною метою підготовки за спеціальністю є надання курсантам
достатнього об’єму базових знань і формування практичних навичок і вмінь, які
вони будуть готові застосовувати у процесі виконання основних завдань з охорони
державного кордону, передбачених функціональними обов’язками [250]. За її
результатами військовослужбовці повинні:
– мати

певний

рівень

базових

знань,

необхідних

для

подальшого

проходження навчання відповідно до обраної спеціальності;
– самостійно визначати форми та способи діяльності під час виконання
службових обов’язків відповідно до чинного законодавства та функціональних
обов’язків;
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– завдання з охорони державного кордону, протидіяти протиправній і
злочинній діяльності;
– рішуче протидіяти будь-яким провокаціям до корупційних діянь;
– спрямовувати свою діяльність, при виникненні нестандартних ситуацій
під час контролю осіб, транспортних засобів і вантажів, відповідно до чинного
законодавства [250].
Тривалість навчальних занять становить по 6-8 годин у робочі дні зі
взаємопов’язаним вивченням начальних предметів, головну роль серед яких
відведено прикордонному контролю, тактиці прикордонної служби, англійській
мові для професійних потреб, особистій безпеці та застосування сили, вогневій і
фізичній підготовці, а також адміністративному провадженню. В основу навчання
покладено практичні заняття, висока інтенсифікація яких має досягатися
ефективним та якісним використанням навчально-матеріальної бази. Організація
занять проводиться на тлі конкретної обстановки з моделюванням типових
ситуацій,

які пов’язані з

повсякденною діяльністю підрозділів охорони

державного кордону, з визначенням найбільш ефективних форм і методів їх
проведення в залежності від тематики навчальних занять і кінцевої мети
підготовки. Програмою також передбачено збільшення тривалості навчальної
доби в процесі проведення комплексних практичних занять, нічних занять,
навчань і тренувань.
Отже,
спеціалісти

згідно з

цими програмами

повинні

максимально

підготовки майбутні молодші

оволодіти

теоретичною

базою

та

практичними навичками та вміннями здійснення прикордонної діяльності, що
забезпечується насамперед їх професійним мисленням. Водночас у процесі
підготовки
програми

жінок-військовослужбовців
передбачають

також

– молодших

здійснення

їх

спеціалістів обидві

морально-психологічної

підготовки як курсантів, що охоплює окремі аспекти формування їх
професійного мислення, зокрема такі [250]:
– навчання прийомів і способів виявлення тактики дій порушників
законодавства з прикордонних питань за ознаками їх поведінки та емоційного
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стану, здійснення психічного впливу на них;
– накопичення

досвіду

емоційно-вольової

поведінки,

моделювання

ризикованих ситуацій і тренування у способах їх вирішення;
– набуття досвіду виконання службових завдань в умовах дефіциту часу на
прийняття рішення, неповних даних про обстановку, невизначеності ситуації,
перешкод у здійсненні службової діяльності за необхідності суворого дотримання
правових норм;
– формування та удосконалення навичок і вмінь оптимальних дій і
прийомів під час виконання завдань з охорони державного кордону;
– формування та розвиток ініціативності і самостійності у процесі
виконання службово-навчальних завдань, здатності до активних службових дій за
умов відсутності вказівок старших начальників;
– навчання прийомів і методів психічної саморегуляції під час несення
служби;
– підвищення психологічної сумісності й ефективності спільних дій складу
прикордонних нарядів.
Окрім того, з урахуванням змісту і структури професійного мислення
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців і виявлених під
час емпіричного дослідження емпіричних індикаторів їх формування за ціннісномотиваційним, поняттєво-змістовим, операційно-регуляційним і рефлексивнооцінним компонентами, можна стверджувати про часткове охоплення програмами
підготовки молодших спеціалістів ДПС України.
На основі досліджень українських (Н. Євдокімова [76], В. Лефтеров
[156; 157; 158; 159], Л. Мороз [193; 194], В. Федорчук [295], В. Свистун [263],
В. Ягупов [133; 134], Т. Яценко [362]) і іноземних (Р. Баклі та Дж. Кейпл [7],
І. Вачков [32], Ю. Ємельянов [73], Т. Зайцева [83], С. Макшанов [173], А. Маркова
[177], Л. Мітіна [187], Л. Петровська [214]) науковців найбільш оптимальним
засобом впливу на курсанта, як сукупності активних методів практичної
психології для створення умов здійснення цілеспрямованих навмисних змін
психічних

феноменів

людини,

визначено

використання

психотренінгових
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технологій, зокрема у формі професійно-психологічного тренінгу, який має за
мету повноцінно доповнити розглянуті програми підготовки та забезпечувати
успішне

формування

компонентів

професійного

мислення

жінок-

військовослужбовців.
Тренінг як метод навчання, відрізняється від традиційних методів тим, що у
процесі його проведення одночасно відбувається: по-перше, передача знань і
самостійний пошук способів і оволодіння технологіями та алгоритмами
вирішення поставлених навчальних завдань; по-друге, формування та вироблення
навичок і вмінь; по-третє, розвиток різноманітних психічних структур особистості
фахівця, а також особистості загалом [263].
З урахуванням думок учених щодо класифікації тренінгів, змісту та
механізмів тренінгового впливу, технік і форм його проведення, акцентовано увагу
саме на професійно-психологічний тренінг, який спрямований передусім на
формування, розвиток, корекцію у суб’єкта необхідних професійних якостей
[177], «на засвоєння людиною специфічних професійних знань, умінь, навичок, на
корекцію

настанов,

розвиток

особистісних

якостей

через

інтеріоризацію

особливостей професійного середовища, об’єктів і особливостей взаємодії з ним
професіонала» [194, с. 117].
Професійно-психологічний тренінг, як навчально-розвивальна технологія, має
за мету сформувати у суб’єкта діяльності професійні знання та вміння, в творчому,
спрямованому на вирішення інноваційних проблем процесі, у процесі, з
відсутніми готовими рішеннями. При цьому від учасників такий тренінг вимагає
ініціативності, активності, винахідливості, продуктивної спільної діяльності.
Психічними механізмами дії професійно-психологічного тренінгу є:
– пізнання через переживання позитивних емоцій, критичного ставлення до
себе, рефлексія своїх дій і вчинків [294; 295];
– «навмисна зміна» через увімкнення компенсаторних та адаптаційних
механізмів психіки, відображених у якісно нових динамічних стереотипах, у
результаті

«прогресивної

транспсихічної

маніпуляції»

(складний

процес

інтенсивного формування навчання умінням, навичкам і досвіду на основі
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свідомої активності учасників), що запускає ланцюг особистісних змін, активізує
позитивну трансформацію, творчий потенціал, розширює самосвідомість [159],
зокрема і професійну, з подальшим програмуванням цього формування за межами
тренінгового середовища [283].
На першому етапі було розроблено зміст і структуру програми
професійно-психологічного тренінгу «Формування професійного мислення
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПС України». В основу
програми

було

покладено

компоненти

їх

професійного

мислення,

з

урахуванням змістових характеристик. При розробленні програми також було
зосереджено увагу на гендерних особливостях мислення та виявлено
емпіричні

індикатори

за

ціннісно-мотиваційним,

поняттєво-змістовим,

операційно-регуляційним і рефлексивно-оцінним компонентами професійного
мислення.
Наступним – другим – етапом було передбачено проведення апробації
розробленої

програми

професійно-психологічного

тренінгу

«Формування

професійного мислення молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
ДПС України» (додаток Б). В eкcпeримeнтaльнiй групi (далі – ЕГ) підготовка
мала cиcтeмний, цілеспрямований і контекстний xaрaктeр вiдпoвiднo до
рoзрoблeнoї програми тренінгу, спрямованої на практичний аналіз професійних
ситуацій,

стимулювання

професійної

активності,

сприяння

досягненню

професійної компетентності через формування здатності до переосмислення
професійних

завдань,

ціннісно-мотиваційних,

операційно-регуляційних,

рефлексивно-оцінних основ професійного становлення та самореалізації.
Курсанти, якi увiйшли дo кoнтрoльнoї групи (далі – КГ), нe oxoплювaлиcя
aвтoрcькoю тренінговою прoгрaмoю. Oбcяг прoгрaми cклaдав 26 гoдин. Робота
проводилася

частково

в

процесі

планових,

нормативних

занять

і

в

позанавчальний час. Після завершення тренінгової прoгрaми булo прoвeдeнo
контрольне психодіагностичне дослідження за підібраним переліком методик,
відтерміноване у часі, з метою перевірки ефективності тренінгу, шляхом
порівняння з результатами КГ.
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Нa трeтьoму eтaпi булo здійснено безпосередню пeрeвiрку результатів
розробленої прoгрaми тренінгу, шляхом змicтoвoго якicнoго aнaлiзу отриманих у
процесі контрольного психодіагностичного дослідження емпіричних даних ЕГ і
КГ. Статистичне oбрoблення дaниx здiйcнювaлося зa дoпoмoгoю спеціалізованих
програм обробки: Microsoft Office Excel 2010, SPSS – 21.0.
При

розробленні

програми

професійно-психологічного

тренінгу

формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців спиралися на такі прикладні дослідження українських і
іноземних науковців щодо:
– особливостей розвитку мисленнєвих процесів особистості (Т. Бьюзен і
Б. Бьюзен [26], Т. Гура [57], Д. Завалішина [78; 79; 80], A. Карпов [108; 226],
М. Кашапов [111], Ю. Корнілов [108; 125; 126], Н. Пов’якель [216]) та ін.;
– технологій формування життєво-професійних домагань, проектування
життєвого шляху особистості (Н. Мовмига [189], T. Титаренко [77], В. Панок і
Г. Рудь [211], Л. Шнейдер [338]) та ін.;
– проблем гендерної соціалізації та ідентифікації (М. Берн [11], Є. Ільїн [92],
І. Кльоцина [113; 225]) та ін.;
– технологій підготовки та професійного розвитку фахівців екстремального
профілю (В. Лефтеров [156], Л. Мороз [194], Є. Потапчук [222], М. Корольчук і
В. Крайнюк [130], С. Миронець [186], В. Осьодло [207; 227], В. Свистун [262],
В. Ягупов [343; 344]) та ін.
Розроблена прoгрaма професійно-психологічного тренінгу «Формування
професійного мислення молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПС
України» забезпечує формування компонентів їх професійного мислення, з
урахуванням змістових їх характеристик за ціннісно-мотиваційним, поняттєвозмістовим, операційно-регуляційним і рефлексивно-оцінним компонентами.
Мeтa прoгрaми: формування у майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців умінь і навичок активної розумової діяльності, оволодіння
прийомами, способами та формами конкретного інструментального практичного
аналізу професійних ситуацій, закріплення професійних знань, підвищення
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професійної активності, сприяння формуванню професійної компетентності через
формування здатності до переосмислення професійних завдань, ціннісномотиваційної,

операційно-регуляційної

та

рефлексивно-оцінної

основ

їх

професійного становлення.
Зaвдaннями прoгрaми є:
1)

формування

військовослужбовців

у

майбутніх

молодших

ціннісно-мотиваційних

основ

спеціалістів
досягнення

–

жінок

професійної

успішності, військово-професійної спрямованості та інтересу до прикордонної
діяльності, ціннісного ставлення до життєво-професійних ситуацій, стимулювання
потреби професійної причетності, навичок і вмінь ефективної професійно-рольової
взаємодії;
2) формування у них змістових аспектів мисленнєвих процесів:
– здатності охоплювати різні прояви предмета діяльності;
– розширення мисленнєвого діапазону, уміння «бачити» проблему;
– розширення та поглиблення погляду на її сутність;
– здатність аналізувати, узагальнювати, виділяти головне;
– просуватися до суттєвих змістових ознак предмета (явища);
– співвідносити вектор мисленнєвих процесів з рівнем операціоналізації
набутих професійних знань (глибина, дієвість, адекватність, гнучкість, повнота,
структурованість)

для

конкретної

ситуації

або

проблеми;

стимулювання

оригінальності, спонтанної активності, швидкості, сприйнятливості, гнучкості,
деталізації для успішного вирішення професійної проблеми;
3) формування у них навичок і вмінь психічної саморегуляції, нейтралізації
афективних переживань, формування стресостійкості та адаптивного потенціалу,
організаторських умінь і комунікативних навичок; визначення професійних цілей,
проектування значущих умов їх досягнення, узгодження наявних ресурсів і
необхідних енергетичних затрат;
4) формування у них професійної суб’єктності, ініціативності, почуття
особистісної причинності; стимулювання потреби особистісно-професійного
саморозвитку, професійної самореалізації; навичок відрефлексування власних
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можливостей, здатності оцінювання результатів професійної діяльності на основі
актуального

і

бажаного

професійного

майбутнього,

корекції

результатів

діяльності; зняття бар’єрів сприйняття гендерних уявлень щодо соціальнопсихологічних

характеристик

і

соціальних

ролей;

відчуття

задоволення

досягнутим, формування конструктивних стандартів і формулювання вимог до
себе та оточення, особистісно-професійного потенціалу;
Методичні аспекти тренінгу. Методика формування практичного мислення
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців – передбачає, з
одного

боку,

методологічні

основи

–

контекстну,

суб’єктно-діяльнісну,

компетентнісну і андрагогічну сукупність принципів, що визначають специфіку
формування професійного мислення фахівців, а з іншого – систему прийомів,
методів, методик, технологій і засобів формування їх професійного мислення на
основних етапах їх професійної підготовки. Отже, формуються і закріплюються
здатності до розумових дій, що передбачають уявне відтворення психологічних
характеристик об’єктів професійної взаємодії, готовність до неї.
У програмі увагу зосереджено і на формуванні інтересу до спеціальності та
професії прикордонника, усвідомленні важливості оволодіння та практичного
використання академічних знань, і саморефлексії власної діяльності.
Серед основних принципів, які покладено в основу розроблення та
реалізації програми тренінгу, враховані [230; 300]:
– організаційні гомогенності, просторово-часової організації групи;
– створення групового середовища: системності, цілісності, реалістичності,
спільної діяльності та контекстності;
– етичні: конфіденційність, відповідність змісту цілям тренінгу;
– принцип поведінки учасників: активності, добровільності; дослідницької і
творчої позиції, партнерського спілкування і відвертості, зосередженості на
сьогоденні («тут і тепер»), центрації на собі й усвідомленості власної поведінки,
персоніфікації,

конкретності

і

безоціночності

висловлювань

(уникнення

узагальнень).
Послідовність тренінгової роботи в ході окремого заняття відображає
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структуру тренінгової взаємодії та передбачає такі дії: ритуал привітання;
розминку; рефлексію минулого заняття; введення в тему заняття – теоретичний
блок; конкретні вправи, заняття, що дають змогу засвоїти основний зміст
тренінгу; домашнє завдання; рефлексію минулого заняття; ритуал прощання.
У процесі тренінгової роботи застосовано методи та методичні прийоми
проведення психотренінгових процедур [32; 83; 193], зокрема такі, як:
операціоналізація; групове вирішення проблем; аналіз конкретних ситуацій; мінілекція; інтелектуальна розминка; групові дискусії; мозковий штурм; обмін
досвідом; практичні вправи; психогімнастичні ігри; імітація та моделювання;
медитативна техніка; «Case-study» та захист проектів; саморефлексія; групова
рефлексія. Методика тренінгу передбачала проведення «психологічних розминок»
на початку кожної тренінгової сесії, міні-лекції «Інтелектуальні карти Бьюзена»,
вправ «Складання інтелект-карти», «Формулювання гіпотез», «Уміння бачити
незвичайне в звичайному», «Критичне оцінювання», «Невідступне думання»,
«Рухливість

мислення»,

інтелектуальної

гри

«Чи

ви

вірите?»,

вправ

«Переформулювання проблеми», «Заборонений рух», «Символізація матеріалу»,
«Творче перенесення», «Побудова за алгоритмом», «Переструктурування»,
«Пошук альтернативи», «Децентрація», ігор «Асоціації», «Аукціон ідей»,
«Скульптура»,

«Дебати»,

«Пресконференція»,

вправ

«Протилежності»,

«Позитивне декларування», «Колаж бажань», рольових ігор «Паспортний
контроль», «Перетин кордону».
Програма передбачала також проведення «психологічних розминок» на
початку кожної тренінгової сесії, вправ «Професія прикордонника з-поміж інших
професій», «Образ професіонала», «Професійна ідентифікація», «Я люблю свою
професію», «Почуття успіху», «Ідентифікація з роллю», «Малюнок конфлікту»,
«Професійні

обмеження

характеристики

і

перешкоди»,

особистості»,

«Гендерні

міні-лекції
стереотипи»,

«Гендер
«Ціна

та

гендерні

стереотипу»,

«Гендерні особливості кар’єри».
Проведені тренінгові заняття були згруповані у вступну, основну (4-и блоки)
і заключну частини.
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Вступна частина мала за мету невимушене знайомство учасників тренінгу,
створення сприятливого психологічного клімату в тренінговій групі, засвоєння
учасниками правил групової роботи, налагодження між ними зворотного зв’язку
«учасник – група» та «група – учасник», а також налаштування на рефлексію та
саморефлексію.
Передбачала виконання таких вправ:
– «Знайомство»;
– «Правила поведінки в групі»;
– «Хто Я?»;
– «Формулювання очікувань від тренінгу»;
– «Довірливе падіння».
Блок

1

«Формування

ціннісно-мотиваційних

підвалин

професійного

мислення» – містив такі тренінгові процедури:
– формування

військово-професійної

спрямованості

та

інтересу

до

прикордонної діяльності; усвідомлення життєво-професійних цінностей;
– формування відчуття професійної причетності та задоволення досягнутим,
стимулювання прояву навичок і вмінь ефективної безконфліктної професійнорольової взаємодії;
– актуалізація гендерних уявлень і зняття бар’єрів сприйняття соціальнопсихологічних характеристик і статево-рольових стереотипів;
– осмисленого конструктивного ставлення до професійних стандартів.
Блок 2 «Формування поняттєво-змістових характеристик професійного
мислення» – містить тренінгові процедури формування мисленнєвих процесів
майбутніх прикордонників, здатності до пошуку, виявлення та розв’язання
професійної проблемної ситуації на основі її аналізу, узагальнення, виділення
головних зовнішньо не заданих, прихованих властивостей і компонентів,
вибудовувати стратегію розв’язання професійних завдань на основі бачення
перспективи розвитку ситуації; розширення мисленнєвого діапазону, розвитку
сприйнятливості, гнучкості, оригінальності, активності, деталізації, практичної
спрямованості мислення.
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Блок 3 «Формування операційно-регуляційних основ професійного мислення»
– передбачав такі тренінгові процедури, як:
– формування навичок і вмінь саморегуляції поведінки та психофізичного
відновлення;
– нейтралізація афективних переживань;
– формування конструктивних проактивних стратегій подолання стресу;
– формування організаторських умінь і комунікативних навичок і вмінь,
планування особистісно-професійного формування та моделювання шляхів його
реалізації.
Блок 4 «Формування рефлексивно-оцінних підвалин професійного мислення»
– містив такі тренінгові процедури:
– формування самостійності, відповідальності, ініціативності; потреби
особистісно-професійного саморозвитку та навичок програмування дій та
ефективних способів досягнення професійних цілей;
– формування навичок і вмінь рефлексії та саморефлексії професійних
можливостей щодо співвідношення актуального і бажаного професійного
майбутнього, здатності до оцінювання та корегування результатів професійної
діяльності.
Заключна частина орієнтована на закріплення учасниками тренінгу набутих
знань, умінь і навичок, сприйняття набутих особистісно-професійних змін,
підсумковий збір інформації від учасників щодо реалізації їх очікувань від
тренінгу, оцінювання результатів тренінгової роботи загалом. Передбачала
проведення вправ: «Що я придбав?», «Мені сподобалося», «Завершення
тренінгу», «До побачення».
Методика окремого заняття має таку структуру:
1) вступна частина:
– тематична розминка, що виконувала функцію психологічного запуску
теми;
– актуалізація проблеми в ході інтелектуальної розминки виконання вправ
або невеликої гри, яка має показати учасникам, з чим їм необхідно працювати для
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власного формування, як фахівця;
– ведення понять, правил, технологій: теоретична інформація надавалася
дозовано, лише потрібне для цього заняття, у простій і зрозумілій формі, яка
допомагала формувати навички та вміння (з мотиваційної і інструментальної
позицій) і надалі їх відстежувати самому;
2) основна частина:
– відпрацювання навичок і вмінь у серії вправ; зазвичай, це короткі,
конкретні вправи, спрямовані на окремі аспекти на формування якоїсь навички та
вміння;
– закріплення навичок і вмінь рольової гри, яка виступала методичним
прийомом перевірки ефективності відпрацьованого раніше;
3) завершальна частина:
– підведення підсумків роботи, оцінювання набутого досвіду;
– рефлексування (обмін відчуттями, аналіз події, відповіді на запитання);
– міжособистісна підтримка, зворотний зв’язок.
Кожна вправа складалася з трьох частин:
– вступна частина, яка спрямована на з’ясування особливостей виконання
конкретної вправи, окремих правил тощо;
– основна частина, під час якої відбувалося безпосереднє виконання
практичної частини вправи, що давало змогу учасникам оволодівати необхідними
вміннями і практичними навичками щодо використання набутих теоретичних
знань;
– підведення

підсумків,

що

передбачало

обговорення

учасниками

проблемних моментів під час виконання вправи, збір та інтегрування набутого
досвіду, отримання зворотного зв’язку в групі.
Отже, методика тренінгу формування професійного мислення у майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців сприяє цілеспрямованому
його формуванню на основних етапах тренінгу.
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3.2 Статистичний аналіз результатів експерименту щодо формування
професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців Державної прикордонної служби України
Після проведення професійно-психологічного тренінгу було здійснено
повторне

діагностування

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців ЕГ і КГ, з метою визначення його ефективності, шляхом
порівняння експериментальних результатів до та після проведення тренінгу.
Повторне

діагностування

проводилося

після

завершення

підготовки

за

спеціальністю «Молодший інспектор прикордонної служби», у процесі якого було
впроваджено тренінг. Отже, інтервал між тренінгом і повторним тестуванням
становив 3 місяці.
Аналіз результатів формувального експерименту дає підстави стверджувати
про достатню результативність професійно-психологічного тренінгу. Оцінювання
якісних параметрів змістових характеристик професійного мислення ЕГ засвідчує
статистично значущі зміни щодо його сформованості. Отримані експериментальні
результати дослідження дали змогу встановити позитивну динаміку його
сформованості за ціннісно-мотиваційним, поняттєво-змістовим, операційнорегуляційним і рефлексивно-оцінним компонентами.
Результати повторного діагностування досліджуваних жінок ЕГ і КГ
показали позитивну динаміку його формування щодо швидкості мислення й
рухливості нервових процесів (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Рівні сформованості швидкості мислення майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців
ЕГ (М±σ) (n=30)
КГ (М±σ) (n=30)
Після
До
Після
До тренінгу
тренінгу
тренінгу
тренінгу
32,3±5,3
32,8±5,2
31,4±5,5
31,7±5,4
високий
26,2±5,4
28,6±5,5
26,5±5,1
25,8±5,3
середній
15,5±4,5
16,2±4,2
15,6±4,4
15,3±4,3
низький
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)
Показники

р
(ЕГ)

р
(КГ)

–
р≤0,05
–

–
–
–
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Одержані результати засвідчили, що зміни в швидкості мислення та
рухливості нервових процесів не відбулися як в ЕГ, так і в КГ, зокрема лише у
жінок із середнім рівнем сформованості швидкості мислення й рухливості
нервових процесів змінилися на статистично значущому рівні (з 26,2±5,4 до
28,6±5,5 при р≤0,05). Такі результати, з одного боку, свідчать про сталість
швидкості мисленнєвих процесів, можливості його формування, а з іншого –
показують їх зв’язок із рухливістю нервових процесів, які також важко піддаються
зміні.
Не виявлено і статистично значущої динаміки і в розподілі досліджуваних
за рівнями сформованості швидкості мислення (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Динаміка розподілу майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців за рівнями сформованості швидкості мислення
Одержані результати дають підстави стверджувати, що суттєвим аспектом
забезпечення високого рівня сформованості швидкості мислення майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців має бути врахування рівня її
сформованості у ході проведення професійно-психологічного відбору у процесі
зарахування на службу.
Результати

повторного

дослідження

за

методикою

спрямованості особистості (ОС) Б. Басса показали динаміку
спрямованості особистості досліджуваних жінок ЕГ і КГ (табл. 3.2).

визначення
орієнтації
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Таблиця 3.2
Динаміка спрямованості майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців
ЕГ (М±σ) (n=30)
КГ (М±σ) (n=30)
Після
До
Після
До тренінгу
тренінгу тренінгу тренінгу
на себе (НС)
27,4±4,4
26,5±4,5
28,4±4,6 27,6±4,3
на взаємодію (ВД)
28,2±5,2
30,4±5,4
29,6±5,3 29,9±5,5
на завдання (НЗ)
26,8±5,8
28,3±5,9
27,3±5,5 27,7±5,6
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень).
Шкали

р
(ЕГ)

р
(КГ)

–
р≤0,05
р≤0,05

–
–
–

Результати повторного дослідження довели, що відбулися статистичні значущі
зміни у спрямованості в ЕГ майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців.

Зокрема,

спостерігаємо

суттєве

зростання

шкали

«орієнтованість на взаємодію» (з 28,2±5,2 до 30,4±5,4 при р≤0,05), що свідчить про
зростання у них прагнення підтримувати стосунки з іншими людьми за будь-яких
умов та їх орієнтацію на конструктивну та плідну спільну діяльність. Відзначаємо
також значуще збільшення шкали «орієнтованості на завдання» (з 26,8±5,8 до
28,3±5,9 при р≤0,05), що відображає зростання прагнення до ефективного вирішення
ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтації на ділову співпрацю. Ця
тенденція підтверджується динамікою розподілу досліджуваних ЕГ і КГ за
переважними типами спрямованості (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Динаміка розподілу майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців за переважними типами спрямованості
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У такий спосіб відбулося суттєве збільшення жінок-військовослужбовців
ЕГ, орієнтованих на взаємодію (з 36,6 % до 43,3 %) і на завдання (з 30 % до 36,6
%), а також зниження кількості орієнтованих на себе (з 33,3 % до 20 %). Це
загалом свідчить про суттєвий вплив тренінгової роботи. У КГ за переважними
типами спрямованості статистично значущої динаміки змін не виявлено.
За коротким відбірковим тестом В. Бузіна – Е. Вандерліка (КОТ) результати
повторного

дослідження

показали

динаміку

загального

рівня

розумових

здатностей досліджуваних жінок ЕГ і КГ (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Динаміка сформованості рівнів розумових здатностей майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
Одержані результати засвідчили відсутність статистично значущої динаміки
сформованості загального рівня розумових здатностей досліджуваних жінок ЕГ і
КГ, що показує складність їх формування, з одного боку, та недостатню тривалість
для цього тренінгової програми – з іншого. Водночас доцільно також зазначити і
про несензитивність цього віку щодо формування розумових здатностей і
загального рівня інтелекту. Водночас відзначається позитивна динаміка за
окремими шкалами параметрів мислення (табл. 3.3).
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Таблиця 3.3
Динаміка мисленнєвих процесів майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців
ЕГ (К) (n=30)
Шкали

КГ (К) (n=30)

р
(ЕГ)

р
(КГ)

0,62

р≤0,05

–

0,63

0,64

–

–

0,53

0,52

0,51

–

–

0,82

0,68

0,81

0,82

р≤0,05

–

0,64

0,66

0,63

0,64

–

–

р≤0,05

–

До
тренінгу

Після
тренінгу

До
тренінгу

Після
тренінгу

здатність до узагальнення

0,63

0,75

0,61

гнучкість мислення

0,62

0,67

здатність до переключення

0,51

емоційність (відволікання)
точність, концентрація

просторова уява
0,53
0,69
0,52
0,55
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

Спостерігаємо

статистично

значущу

позитивну

динаміку

окремих

мисленнєвих процесів у ЕГ, зокрема, відбулося підвищення здатності до
узагальнення (з 0,63 до 0,75 при р≤0,05), що свідчить про покращення їх
можливостей узагальнювати та аналізувати різноманітні матеріали, що вимагає
абстрагування

й

переходу

до

інтерпретації

смислів

конкретної

фрази,

встановлення нових конкретних формулювань; відбулося збільшення рівня
сформованості просторової уяви (з 0,53 до 0,69 при р≤0,05), що дає змогу більш
якісно розв’язувати завдання, які передбачають операції у двовимірному просторі.
Водночас відбулося значуще зниження змісту, якостей і проявів емоційного
компонента мислення і відволікання (з 0,82 до 0,68 при р≤0,05), що свідчить про
підвищення стійкості до емоційного реагування на завдання, що може заважати
бути спрямованим на об’єкт. За рештою шкал не спостерігається статистично
значущих змін, тому такі параметри мислення, як гнучкість, здатність до
переключення, швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги
виявилися достатньо сталими для формування та вимагають більш тривалої
психокорекційної роботи.
У результаті повторного дослідження за методикою типи мислення (у
модифікації Г. Резапкіної) визначено динаміку сформованості типів мислення ЕГ і
КГ (табл. 3.4).
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Таблиця 3.4
Динаміка сформованості типів мислення майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців
Шкали

ЕГ (М±σ) (n=30)
Після
До тренінгу
тренінгу

КГ (М±σ) (n=30)
До
Після
тренінгу
тренінгу

абстрактно-символічне
5,2±1,8
6,5±1,7
5,3±1,6
5,3±1,5
словесно-логічне
6,5±2,3
7,2±2,2
6,4±2,1
6,5±2,2
наочно-образне
5,7±1,9
6,8±1,7
5,8±1,9
5,7±1,7
креативне
6,3±2,1
7,9±2,4
6,2±2,3
6,2±2,1
предметно-дійове
4,6±1,5
4,7±1,9
4,7±1,5
4,8±1,6
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р
(ЕГ)

р
(КГ)

р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
–

–
–
–
–
–

Згідно з результатами повторного тестування (табл. 3.4) відбулися статистично
значущі зміни сформованості типів мислення в ЕГ після проведення тренінгу. Зокрема,
відзначається зростання шкал абстрактно-символічного мислення (з 5,2±1,8 до 6,5±1,7
при р≤0,05), що уможливлює більш якісно засвоювати інформацію за допомогою
формалізованого кодування й оперування у процесі аналізу даних.
Відбулося також значуще підвищення словесно-логічного мислення жіноквійськовослужбовців ЕГ (з 6,5±2,3 до 7,2±2,2 при р≤0,05), що визначає збільшення
якості формулювання власних думок, позицій, доводів й донесення їх до опонента
у процесі професійної діяльності.
Результати динаміки сформованості наочно-образного мислення ЕГ (з
5,7±1,9 до 6,8±1,7 при р≤0,05) свідчать про підвищення їх здатності утворювати
образні зв’язки між явищами та подіями у процесі професійної діяльності.
Також відбулося суттєве збільшення шкали «креативного мислення» ЕГ (з
6,3±2,1 до 7,9±2,4 при р≤0,05), що уможливлює більш ефективно знаходити творчі
варіанти розв’язання різноманітних професійних завдань і ситуації.
Рівень сформованості предметно-дійового мислення ЕГ не показує статистично
значущих змін. Шкали типів мислення мали лише природні незначущі зміни в КГ.
Отже, результати повторного діагностування сформованості типів мислення
довели позитивний вплив тренінгової роботи, у результаті якої в ЕГ переважного рівня
набули креативне та словесно-логічне типи мислення, що позитивно впливатиме на
виконання професійних завдань щодо забезпечення прикордонного контролю у
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процесі проведення адміністративно-юрисдикційної діяльності в ДПС України.
Повторне

дослідження

спрямованості мислення

за

методикою

Л. Урванцева

–

діагностики

практичної

Н. Володіної показало

динаміку

сформованості практичної спрямованості мислення досліджуваних ЕГ і КГ
(табл. 3.5). За результатами повторного тестування виявлено, що значущі зміни у
шкалах відбулися лише в ЕГ із середнім рівнем практичної спрямованості
мислення (з 17,8±4,3 до 21,5±4,8 при р≤0,01). Водночас відзначається певна
динаміка у розподілі жінок-військовослужбовців із різними рівнями його
сформованості (рис. 3.4). Згідно з одержаними результатами розподілу в ЕГ
виявлено значуще підвищення осіб з високим рівнем сформованості практичної
спрямованості мислення (з 20 % до 26,6 % при р≤0,05) і з середнім (з 43,3 % до
53,3 % при р≤0,05), а з низьким рівнем сформованості практичної спрямованості
мислення – в ЕГ, навпаки, суттєво знизилася (з 36,6 % до 20 % при р≤0,05).
Таблиця 3.5
Динаміка сформованості практичної спрямованості мислення майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
ЕГ (М±σ) (n=30)
КГ (М±σ) (n=30)
Рівень виразності
До
Після
До
Після
тренінгу тренінгу тренінгу тренінгу
високий
28,4±5,2
29,1±4,9 28,5±5,4 28,9±6,1
середній
17,8±4,3
21,5±4,8 17,6±4,6 17,9±4,5
низький
14,3±3,5
14,6±3,3 13,9±3,8 14,4±4,2
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р
(ЕГ)

р
(КГ)

–
р≤0,01
–

–
–
–

Рис. 3.4 Динаміка розподілу майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців за рівнями сформованості практичної спрямованості мислення
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У такий спосіб у результаті проведення тренінгової роботи відбулися
позитивні зміни у формуванні практичної спрямованості мислення ЕГ, що
свідчить про зростання їх прагнення зрозуміти сутність, визначити закономірності
при виконанні нової роботи, обґрунтованості й доказовості фактів та явищ
професійної діяльності, здатності до самостійної їх реалізації в практику,
враховувати при цьому важливі елементи професійної ситуації і ймовірні наслідки
результатів діяльності, здатність пояснити свої рішення колегам і керівництву, а в
КГ не спостерігаються статистично значущі зміни шкал практичної спрямованості
мислення та його розподілу.
Результати
опитувальником

повторного
В. Петрова

дослідження
показали

за

динаміку

професійно-особистісним
переважної

орієнтації

в

спрямованості досліджуваних ЕГ і КГ (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Характеристика спрямованості майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців
ЕГ (М±σ) (n=30)
КГ (М±σ) (n=30)
р
Класи спеціальностей
До
Після
До
Після
(ЕГ)
тренінгу тренінгу тренінгу тренінгу
командні
3,5±1,2
4,9±1,3
3,4±1,1 3,4±1,2 р≤0,05
операторські
6,1±1,5
6,5±1,6
6,2±1,4 6,3±1,3
–
зв’язку та спостереження
5,5±1,8
6,7±2,1
5,3±2,3 5,4±2,2 р≤0,05
водійські
3,9±1,1
4,1±1,3
3,8±0,9 3,7±1,2
–
спеціального призначення
2,2±0,8
2,4±0,9
2,3±0,5 2,3±0,7
–
технологічні
5,6±2,2
6,7±2,4
5,5±2,1 5,5±2,1 р≤0,05
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р
(КГ)
–
–
–
–
–
–

Отримані дані після повторного тестування довели, що відбулося
статистично значуще підвищення шкал спрямованості за класами окремих
військових спеціальностей в ЕГ: зокрема, відбулося підвищення шкал за рівнем
сформованості командних спеціальностей (з 3,5±1,2 до 4,9±1,3 при р≤0,05), що
може свідчити про оволодіння жінками навичками та вміннями оперативного
прийняття практичних рішень в умовах професійної обстановки, здатності брати
на себе відповідальність, організацію роботи тощо. Виявлено також підвищення
схильності до спеціальностей зв’язку та спостереження (з 5,5±1,8 до 6,7±2,1 при
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р≤0,05), що визначає сформованість спостережливості та уважності при виконанні
професійних завдань. Відбулося статистично значуще зростання за шкалами
схильності до технологічних спеціальностей (з 5,6±2,2 до 6,7±2,4 при р≤0,05). У
КГ

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-військовослужбовців

не

спостерігається значущої динаміки шкал сформованості схильностей до класів
основних військових спеціальностей.
Аналіз результатів повторного дослідження за методикою визначення
стресостійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге дало змогу виявити їх
динаміку (рис. 3.5, табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Динаміка стресостійкості та соціальної адаптації майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців
ЕГ (М±σ) (n=30)
КГ (М±σ) (n=30)
р
Рівні
До
Після
До
Після
(ЕГ)
тренінгу
тренінгу
тренінгу
тренінгу
167,5±18,2 162,3±19,4 167,6±19,5 165,9±20,3
–
високий
240,7±23,5 228,4±22,8 241,3±23,2 240,4±22,8 р≤0,05
пороговий
314,2±34,5 301,5±32,7 313,5±35,7 312,4±34,5 р≤0,05
низький (уразливість)
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р
(КГ)
–
–
–

Рис. 3.5 Динаміка розподілу за рівнями сформованості стресостійкості та
соціальної адаптації
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Згідно з одержаними результатами в ЕГ після проведення тренінгу шкали за
високим

рівнем

сформованості

стресостійкості

та

соціальної

адаптації

залишилися без статистично значущих змін. Водночас суттєво покращилися
шкали осіб з пороговим рівнем (з 240,7±23,5 до 228,4±22,8 при р≤0,05) і з низьким
рівнем на рівні вразливості (з 314,2±34,5 до 301,5±32,7 при р≤0,05), що свідчить
про підвищення здатності опору стресу та адаптованості на тлі індивідуальної
сприйнятливості до стресових життєвих обставин.
Водночас

наявна суттєва позитивна

динаміка розподілу

за рівнями

сформованості стресостійкості та соціальної адаптації в ЕГ, оскільки відбулося
статистично значуще підвищення осіб із високим рівнем сформованості їх
стресостійкості та соціальної адаптації (з 23,3 % до 30 % при р≤0,05) та з пороговим
рівнем (з 46,6 % до 50 % при р≤0,05), а з низьким рівнем – в ЕГ, навпаки, суттєво
знизилася (з 30 % до 20 % при р≤0,05). У КГ не спостерігається статистично
значущих змін шкали сформованості стресостійкості та соціальної адаптації.
Тобто загалом можна констатувати позитивний вплив тренінгу на
індивідуальну

сприйнятливість

професійного

мислення

до

майбутніх

життєвих
молодших

обставин,

як

компонента

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців, що відображається на підвищенні сформованості їх
стресостійкості та соціальної адаптації.
Повторне тестування за методикою діагностики комунікативних та
організаторських схильностей (КОС-2) показало особливості динаміки цих
якостей в ЕГ і КГ (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Динаміка комунікативних та організаторських схильностей майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
Схильності

ЕГ (М±σ) (n=30)
Після
До тренінгу
тренінгу

КГ (М±σ) (n=30)
Після
До тренінгу
тренінгу

комунікативні
16,7±4,8
18,6±5,2
16,8±4,7
16,9±4,3
схильності
організаторські
12,6±4,4
15,7±4,8
12,5±4,8
12,7±4,6
схильності
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

р
(ЕГ)

р
(КГ)

р≤0,05

–

р≤0,05

–
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Отримані емпіричні результати повторного дослідження після проведення
тренінгу свідчать про позитивну статистично значущу динаміку сформованості
професійного мислення в ЕГ в як комунікативних (з 16,7±4,8 до 18,6±5,2 при
р≤0,05), так і організаторських (з 12,6±4,4 до 15,7±4,8 при р≤0,05) схильностях. Це
загалом доводить, з одного боку, збільшення їх здатності орієнтуватися в новій
обстановці, вступати в контакт, розширювати коло своїх знайомих, допомагати
оточенню та проявляти ініціативність під час налагодження професійної
комунікації, а з іншого – покращення виявленого на констатувальному етапі
дослідження недостатнього прояву організаторських схильностей, що є важливим
у професійній взаємодії для прийняття рішень у складних і нестандартних
ситуаціях. У КГ такі зміни не спостерігаються.
Результати повторного тестування за методикою дослідження локалізації
контролю особистості – модифікований опитувальник «ЛК» О. Г. Ксенофонтової
показали особливості динаміки локусу контролю ЕГ і КГ (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Динаміка локусу контролю майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців
Шкали

ЕГ (М±σ) (n=30)

До
тренінгу
33,2±5,4
5,8±2,1
6,2±2,2

Після
тренінгу
35,5±6,3
6,9±2,3
6,5±2,5

КГ (М±σ) (n=30)

До
тренінгу
32,5±5,1
5,9±2,3
6,4±2,3

р

р

Після
(ЕГ) (КГ)
тренінгу
32,1±5,9 р≤0,05 –
5,7±2,5 р≤0,05 –
6,5±2,1
–
–

загальна інтернальність
інтернальність у сфері досягнень
інтернальність у сфері невдач
інтернальність у професійній
10,5±4,6 12,1±4,6 10,5±4,5 10,3±4,2 р≤0,05
діяльності
готовність до подолання труднощів
5,4±2,4 5,6±2,2 5,6±2,3 5,7±2,2
–
готовність до планування, здійснення
6,7±2,3 7,8±3,1 6,9±2,3 6,8±2,4 р≤0,05
й відповідальності
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень)

–
–
–

Аналіз результатів повторного дослідження локусу контролю виявив
статистично значущу динаміку в ЕГ: зокрема, відбулося статистично суттєве
підвищення загальної інтернальності (з 33,2±5,4 до 35,5±6,3 при р≤0,05), що
свідчить про вплив тренінгу на сформованість відповідального ставлення до
виконання поставлених професійних завдань, про самостійність і прагнення до
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більш ефективних результатів діяльності, незважаючи на відсутність зовнішнього
контролю з боку сторонніх осіб. Це зумовлює підвищення стійкості до негативних
зовнішніх впливів, здатності змінювати свої погляди на основі значущих причин,
більш ефективно використовувати свій час, узгоджувати цілі професійної
діяльності.
Виявлено також збільшення окремих шкал в ЕГ, зокрема інтернальності у
сфері досягнень (з 5,8±2,1 до 6,9±2,3 при р≤0,05), що свідчить про сформованість
орієнтування на досягнення суттєвих результатів у ЕГ, в основі якої переконання
про те, що саме вони особисто є причиною своїх досягнень, тому готові докладати
більше зусиль для втілення позитивних результатів у майбутній професійній
діяльності.
Позитивна тенденція спостерігається і у формуванні інтернальності у
професійній діяльності (з 10,5±4,6 до 12,1±4,6 при р≤0,05), що показує
підвищення впевненості про залежність здобутих успіхів і досягнень у
професійній діяльності від якості виконуваних ними дій, а також здатності до
прийняття відповідальності на себе за результати професійної діяльності,
протистояти труднощам, віднаходити причини і способи досягнення необхідного
професійного результату, зокрема під дією стресових чинників, обмеженнях часу
та ресурсів.
Відбулося значуще підвищення готовності до самостійного планування,
здійснення діяльності і відповідальності за неї в ЕГ (з 6,7±2,3 до 7,8±3,1 при
р≤0,05), що свідчить про зростання особистої відповідальності в плануванні
професійної діяльності та її виконання, що у майбутньому дасть змогу краще
виконувати поточні завдання й ті, що раптово виникають.
За рештою шкал локусу контролю не виявлено статистично значущих змін в
ЕГ, не спостерігається також статистично значущих змін шкал у КГ.
Отже, можемо відзначити позитивний вплив тренінгової роботи на
формування в ЕГ професійної активності, здатності бути більш діяльними, активного
прагнення до виконання намічених планів, мобілізації на подолання перешкод на
шляху до професійної мети, на основі зростання професійної самооцінки та
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здатності налаштувати себе на успіх, оцінювання своїх професійно важливих
якостей, прагненні їх цілеспрямовано формувати, стимулювати поведінку та
активізувати зусилля, спрямовані на досягнення позитивного результату.
Результати повторного дослідження за опитувальником «Мотивація успіху
та страх невдачі» А. Реана показали динаміку мотивації досягнення успіху
(рис. 3.6).

Рис. 3.6 Динаміка сформованості мотивації на успіх майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців
Згідно з результатами в ЕГ відбулося статистично суттєве підвищення
мотиваційної тенденції на досягнення успіху (з 13,9±4,4 до 15,1±4,8 при р≤0,05),
що свідчить про зростання їх прагнення до досягнення конструктивного,
позитивного результату у професійній діяльності, на основі підвищення
упевненості в собі, у своїх силах, зростанні відповідальності, активності та
ініціативності. Це призводить до більшої наполегливості в досягненні мети,
професійної

цілеспрямованості,

орієнтуванні

на

успішність

майбутньої

професійної діяльності, відчутні професійні досягнення, готовності ставити перед
собою довгострокові, проміжні й близькі цілі, визначати тактику і стратегію їх
досягнення, а головне – робити реальні дії щодо їх втілення. У КГ – не
спостерігається значущої динаміки сформованості мотивації на успіх, що свідчить
про природну її динаміку.
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Повторне дослідження шкал саморегуляції поведінки за опитувальником
В. І. Моросанової «Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП-98»
сприяло визначенню її динаміки та індивідуальні профілі в ЕГ і КГ (табл. 3.10).
Як засвідчили одержані результати повторного дослідження, спостерігається
позитивна значуща динаміка сформованості саморегуляції в ЕГ після проведення
тренінгової

роботи.

Зокрема,

відбулося

підвищення

рівня

шкали

«моделювання (М)» (з 4,3±1,6 до 5,9±2,4 при р≤0,05) як індивідуального ступеня
сформованості уявлень про зовнішні та внутрішні умови досягнення цілей,
ступінь їх усвідомленості, деталізації й адекватності. Це свідчить про підвищення
їх здатності виділяти значущі умови досягнення цілей діяльності й узгоджувати їх
з поточними та майбутніми програмами діяльності. У такий спосіб покращилася
результативність процесів моделювання з адекватним оцінюванням значущих
внутрішніх умов і зовнішніх обставин у ході виконання професійних завдань.
Таблиця 3.10
Динаміка індивідуальних профілів саморегуляції майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців
Шкала регуляції

ЕГ (М±σ) (n=30)
До
Після
тренінгу
тренінгу

КГ (М±σ) (n=30)
До
Після
тренінгу тренінгу

планування (Пл)
6,7±2,2
6,8±2,5
6,8±2,1
6,9±2,3
моделювання (М)
4,3±1,6
5,9±2,4
4,2±1,7
4,5±2,1
програмування (Пр)
7,2±2,5
7,3±2,2
7,1±2,2
7,3±2,3
оцінка результатів (Ор)
5,8±1,7
6,9±2,1
5,7±1,9
5,6±1,8
гнучкість (Г)
5,6±1,2
6,7±2,1
5,8±1,3
5,7±2,2
самостійність (С)
5,7±1,3
5,6±1,3
5,6±1,4
5,8±2,1
загальний рівень
34,9±5,1 36,8±6,2 35,4±5,5 35,6±5,7
Примітка: p – асимптотичне значення, значущість t-критерію (p-рівень).

р
(ЕГ)

р
(КГ)

–
р≤0,05
–
р≤0,05
р≤0,05
–
р≤0,05

–
–
–
–
–
–
–

Водночас відбулося покращення «оцінювання і корекція результатів (Ор)»
(з 5,8±1,7 до 6,9±2,1 при р≤0,05) як виразності індивідуальної сформованості
адекватності оцінки жінок-військовослужбовців себе і результатів своєї діяльності
та поведінки. Це свідчить про позитивне формування адекватної професійної
самооцінки,

наявності

стійких

критеріїв

оцінювання

результатів

власної

професійної діяльності, здатності виявляти причини неузгодження результатів з
метою діяльності та більш гнучко адаптуватися до швидкоплинних умов
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професійного середовища.
Спостерігається також підвищення рівня сформованості шкали «гнучкість
(Г)» (з 5,6±1,2 до 6,7±2,1 при р≤0,05) як рівня сформованості регуляторної
гнучкості – здатності жінок-військовослужбовців перебудовувати, вносити
корективи в систему саморегуляції за зміни зовнішніх і внутрішніх умов
професійного середовища. Це показує позитивне зрушення у здатності реагувати
на динамічну зміну умов професійного середовища, на можливі невдачі та
труднощі, які виникають у мінливих, динамічних обставинах професійної
діяльності.
Отже, відзначається позитивна динаміка за тими шкалами, результати за
якими на констатувальному етапі дослідження були у майбутніх молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців значно нижчими. За рештою шкал
методики не відбулося статистично значущих змін.
Загалом відбулося підвищення загальної саморегуляції (з 34,9±5,1 до
36,8±6,2 при р≤0,05), що свідчить про її сформованість за результатами
тренінгової роботи в ЕГ, оскільки в КГ не спостерігається таких змін.
Крім цього, закономірно відбулися

деякі зміни типового профілю

саморегуляції майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
(рис. 3.7)

Рис. 3.7 Динаміка типового профілю саморегуляції ЕГ жіноквійськовослужбовців

193

Тобто сам тип профілю залишився з характерними більш високими
результатами сформованості процесів планування цілей і програмування дій, у
порівнянні з моделюванням значущих умов досягнення цілей і оцінюванням
результатів дій, але на відміну від констатувального етапу дослідження, після
тренінгового впливу суттєво зросли шкали «моделювання значущих умов
досягнення цілей» (М) (з 4,3±1,6 до 5,9±2,4 при р≤0,05) та «оцінювання
результатів дій» (Ор) (з 5,8±1,7 до 6,9±2,1 при р≤0,05).
У такий спосіб
вирівнювання

профілю

у результаті тренінгової роботи відбулося
саморегуляції,

що

сприяло

оптимізації

певне
шкал

«моделювання» та «оцінювання результатів власних дій». У контексті цього
доречно зазначити про збільшення здатності ЕГ оцінювати зовнішні обставини, а
також об’єктивні умови виконання діяльності, особливо в умовах обмеженого
часу, значна частина якого має бути приділена завчасному оцінюванню усіх
можливих варіантів розвитку подій, їх аналізу та розроблений на цій основі
оптимальний

план

виконання

професійних

завдань.

Водночас

відбулося

підвищення уважності до окремих деталей, здатності виділяти головні елементи,
що збільшує гнучкість планів і програм та мінімізує ймовірні труднощі в
реалізації і перебудові планів в умовах швидкої зміни обстановки. Знизилася
схильність

фіксуватися

на

помилках,

чутливість

до

невдач,

нестійкість

самоконтролю, що загалом свідчить про потенційне підвищення професійної
ефективності досліджуваних жінок-військовослужбовців ЕГ.
У результаті проведення професійно-психологічного тренінгу «Формування
професійного мислення молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців»
відбулися позитивні зміни у формуванні змістових характеристик їх професійного
мислення, зокрема за такими шкалами, якостями та проявами:
– за змістом ціннісно-мотиваційного компонента у професійному мисленні
жінок відбулося такі підвищення: орієнтованості на взаємодію – прагнення
підтримувати стосунки з людьми за будь-яких умов; спрямованість на
конструктивну та плідну спільну діяльність у процесі виконання завдань. Зазнало
позитивного зрушення прагнення жінок до ефективного вирішення ділових
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проблем, виконання роботи якнайкраще, їх орієнтація на ділову співпрацю;
підвищення змісту спрямованості за класами військових спеціальностей:
командних, зв’язку, спостереження та технологічних; підвищення мотивації
досягнення конструктивного, позитивного успіху. У них не відбулося динамічних
зрушень схильностей до таких класів військових спеціальностей, як операторські,
водія, військовослужбовця спеціального призначення;
– за змістом поняттєво-змістового компонента у професійному мисленні
жінок відбулися такі підвищення: здатності до узагальнення та аналізу
засвоювального матеріалу; до інтерпретації смислів та встановлення нових
формулювань. Відбулося підвищення рівня сформованості просторової уяви,
стійкості до емоційного реагування на завдання (зниження емоційності мислення),
зростання
креативного

результативності
та

абстрактно-символічного,

наочно-образного

мислення,

словесно-логічного,

підвищення

практичної

спрямованості мислення. При цьому не зазнали динамічних змін швидкість
мислення та рухливість нервових процесів. Якості загального рівня розумових
здібностей, вербального та невербального інтелекту; гнучкість, здатність до
переключення, швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги
залишилися константами;
– за шкалами операційно-регуляційного компонента у процесі дослідження
професійного мислення жінок виявлено підвищення їх комунікативних та
організаторських

здібностей;

збільшення

шкал

моделювання

значущих

внутрішніх умов і зовнішніх обставин досягнення цілей, позитивний розвиток
регуляторної гнучкості, підвищення рівня загальної саморегуляції поведінкової
активності та здатності до опору стресорному чиннику, покращення соціальної
адаптації до подолання труднощів у процесі виконання професійних завдань.
Утім у жінок не відбулося суттєвих змін у формуванні регуляції процесів
планування цілей, регуляторної автономності (самостійності);
– за змістом рефлексивно-оціночного компонента у професійному мисленні
жінок визначено позитивну динаміку сформованості адекватної професійної
самооцінки, формування стійких критеріїв оцінювання результатів власної
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професійної діяльності, здатність гнучко адаптуватися до швидкоплинних умов
професійного середовища. Відбулося підвищення наполегливості, послідовності,
потреби

в

саморозвитку,

збільшенні

успішності,

цілеспрямованості

до

професійної активності, спрямованості на досягнення бажаного результату;
підвищення готовності до майбутньої професійної діяльності, відповідальності
при подоланні труднощів, опору до впливу зовнішнім факторам.
Однак не було виявлено суттєвих зрушень у формуванні регуляції
програмування дій, інтернальності у сфері невдач, готовності до подолання
труднощів.
Проведений аналіз повторного тестування дав змогу визначити особливості
динаміки

співвідношення

провідних

типів

професійного

мислення

у

досліджуваних майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
(рис. 3.8).

Рис. 3.8 Динаміка типів професійного мислення жінок-військовослужбовців
У такий спосіб у ЕГ переважно відбулися статистично значущі зміни за
виявленими типами професійного мислення, зокрема адаптаційно-орієнтувальний
тип зменшив свій прояв з 43,3 % до 30 %, більш виразно проявився ресурснорефлексивний тип – з 36,6 % до 40 %, а також суттєво збільшився прояв
продуктивно-творчого – з 20 % до 30 %.
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З огляду на це, доречно зазначити, що загалом результати тренінгової роботи
дали змогу сформувати професійне мислення майбутніх молодших спеціалістів,
відображене у змістових характеристиках продуктивно-творчого та ресурснорефлексивного типів мислення, які здатні забезпечувати більш повноцінне
здійснення досліджуваними адміністративно-юрисдикційної діяльності щодо
забезпечення прикордонного контролю, їх здатність організації та узгодження дій
як зі своїми колегами, так і старшими начальниками.

Висновки до третього розділу
Розроблено програму професійно-психологічного тренінгу «Формування
професійного мислення молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців»
на

основі

врахування

ціннісно-мотиваційного,

поняттєво-змістовного,

операційно-регуляційного, і рефлексивно-оцінного компонентів, яка призначена
для формування мисленнєвих умінь і навичок прикордонника, стимулювання
активної контекстної розумової і практичної діяльності, оволодіння формами
конкретного інструментального практичного аналізу професійних ситуацій на
кордоні, закріплення професійних знань, підвищення професійної активності,
сприяння

формуванню

професійної

і

фахової

компетентності

через

актуалізацію здатності до переосмислення професійних завдань, ціннісномотиваційного, змістовного, операційно-регуляційного, рефлексивно-оцінного
основ професійного мислення.
Програма тренінгу складається із вступної, основної (4 блоки), заключної
частин, основними завданнями яких визначено формування у майбутніх
молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців:
1) ціннісно-мотиваційних основ досягнення успішності в опануванні
своєю

професією

прикордонника:

актуалізація

військово-професійної

спрямованості та інтересу до прикордонної діяльності, осмисленого ставлення
до

життєво-професійних цінностей; стимулювання потреби професійної

причетності до професії прикордонника; формування навичок і вмінь успішної
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професійно-рольової взаємодії; зняття бар’єрів сприйняття гендерних уявлень
щодо соціально-психологічних характеристик і соціальних ролей у процесі
реалізації

посадових

компетенцій;

формування

відчуття

задоволення

досягнутим, конструктивних стандартів і вимог до себе та оточення,
особистісно-професійного потенціалу;
2) змістових аспектів мисленнєвих процесів: формування здатності
охоплювати різні прояви предмета діяльності; розширення мисленнєвого
діапазону, уміння «бачити» проблему та шукати адектні методи, прийоми та
засоби її розв’язання; розширення та поглиблення погляду на сутність
проблеми та проблемної ситуації, здатності аналізувати, узагальнювати,
виділяти головне, просуватися до суттєвих змістових ознак предмету (явища)
вивчення;

співвіднесення

вектору

мисленнєвої

діяльності

з

рівнем

операціоналізації набутих професійних знань (глибина, дієвість, адекватність,
гнучкість, повнота, структурованість) для конкретної ситуації або проблеми;
розвиток оригінальності, спонтанної активності, швидкості, сприйнятливості,
гнучкості, деталізації для успішного вирішення професійної проблеми;
3) діяльнісних аспектів професійного мислення: формування навичок і вмінь
психічної регуляції та саморегуляції мисленнєвих процесів; нейтралізація
афективних переживань; формування стресостійкості та адаптивного потенціалу;
цілеспрямоване формування організаторських і комунікативних навичок і вмінь;
формулювання професійних цілей, проектування значущих умов досягнення
поставлених цілей, узгодження наявних ресурсів і необхідних енергетичних затрат
для їх досягнення;
4) рефлексивно-суб’єктного

компонента

професійного

мислення:

стимулювання і закріплення ініціативності, почуття особистісної причинності;
стимулювання потреби особистісно-професійного формування як військового
професіонала;

формування

навичок

і

вмінь

відрефлексування

власних

можливостей, здатності оцінювання результатів навчальної та майбутньої
професійної діяльності на основі актуального і бажаного професійного
майбутнього, корекції результатів діяльності.
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Проведений аналіз результатів формувального дослідження довів позитивну
динаміку якісних змін параметрів характеристик професійного мислення жінок ЕГ
порівняно з КГ:
– за змістом ціннісно-мотиваційного компонента спостерігаються такі
підвищення: орієнтованості на взаємодію, на завдання, спрямованості за класами
командних, зв’язку та спостереження та технологічних військових спеціальностей,
мотивації досягнення;
– за змістом поняттєво-змістового – відбулися такі позитивні зрушення:
здатності до узагальнення, аналізу та інтерпретації, просторової уяви, емоційної
стійкості, абстрактно-символічного, словесно-логічного, креативного та наочнообразного мислення, його практичної спрямованості;
– за змістом операційно-регуляційного – відбулися такі позитивні зрушення:
комунікативних

та

організаторських

схильностей,

здатності

моделювання

досягнення цілей, регуляторної гнучкості, саморегуляції, соціальної адаптації та
опору стресу;
– за змістом рефлексивно-оцінного – відбулися такі позитивні зрушення:
професійної самооцінки, стійких критеріїв оцінювання результатів діяльності,
гнучкості,

наполегливості,

послідовності,

відповідальності

при

подоланні

труднощів, стійкості зовнішньому впливу, цілеспрямованості та потреби в
саморозвитку.
Виявлено динаміку у співвідношенні провідних типів професійного
мислення жінок-військовослужбовців ЕГ:
– зменшення прояву адаптаційно-орієнтувального типу;
– збільшення

ресурсно-рефлексивного

й

продуктивно-творчого

типів

професійного мислення.
Такі результати свідчать про позитивний вплив та ефективність тренінгової
програми формування професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів
прикордонної служби жінок-військовослужбовців, відображеного у шкалах
змістових характеристик продуктивно-творчого та ресурсно-рефлексивного типів
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мислення,

більш

повноцінного

здійснення

адміністративно-юрисдикційної

діяльності щодо забезпечення прикордонного контролю.
Матеріали третього розділу висвітлено у 8-ми авторських публікаціях: [316;
317; 319; 320; 327; 328; 336; 337].
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ВИСНОВКИ
Згідно з метою та завданнями дисертаційного дослідження, на основі
комплексного

аналізу,

узагальнення

та

систематизації

теоретико-

експериментальних дослідницьких матеріалів, сформульовано такі положення,
висновки та рекомендації:
1.

Уточнено

й

конкретизовано

поняттєво-категоріальний

апарат

дослідження, зокрема конкретизовано зміст поняття «професійне мислення
молодших спеціалістів ДПС України» як цілісну психічну систему, що
представляє

складний

багаторівневий

психічний

пізнавальний

процес,

системостворювальний психічний компонент психічних пізнавальних процесів і
важлива першооснова їх професіоналізму; це психічний пізнавальний процес
професіонала,

який

складається

із

взаємопов’язаної

і

взаємозумовленої

послідовності мисленнєвих актів, дій та операцій, які спрямовані на активне
вирішення прикладних професійно-зумовлених суперечностей, проблем і завдань
на службі, шляхом пізнання їх сутності та взаємозв’язків на основі високої
метакогнітивної обізнаності, прийняття дієвих рішень у певній сфері діяльності та
успішній їх реалізації.
З’ясовано, що професійне мислення жінок військовослужбовців – молодших
спеціалістів спрямоване на визначення професійних цілей, самомотивування до
набуття професії в галузі охорони державного кордону, розуміння професійних
об’єктів, предметів і явищ, вироблення алгоритму прийняття раціональних рішень
у розв’язанні професійних завдань і компетенцій, пов’язаних з результативним
використанням знань, умінь і навичок охорони державного кордону, здійснення
рефлексивних аналітичних, контрольних та оцінних дій щодо цілей, змісту,
методів, засобів і результатів своєї професійної діяльності.
Сформульовано

дефініцію

поняття

«професійне

мислення

жінок

військовослужбовців – молодших спеціалістів» як цілісну психічну пізнавальну
підвалину жінок військовослужбовців – молодших спеціалістів, що представляє
складний

багаторівневий

психічний

пізнавальний

процес

–

важливу

системостворювальну психічну основу їх професійної компетентності та
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професіоналізму. Професійне мислення жінок військовослужбовців – молодших
спеціалістів складається з взаємопов’язаної та взаємозумовленої послідовності
мисленнєвих дій та операцій, орієнтованих на цілеспрямоване розв’язання
прикладних професійних завдань, ухвалення дієвих рішень у військовопрофесійній діяльності та є важливою умовою їх успішного професійного
формування, розвитку та самовдосконалення у військово-професійній діяльності
як її творчих суб’єктів.
2. З’ясовано психологічні особливості професійного мислення молодших
спеціалістів – жінок-військовослужбовців, що зумовлені цілями, змістом,
специфікою їх професійної діяльності, а також статтю, зокрема, такі, як: висока
рухливість нервових процесів і швидкість практичного мислення, що має
різнобарвний характер; полізавданнєвість, збалансованість, універсальність і
безпосередня контекстність; активне внутрішнє та зовнішнє професійне
мовлення, спілкування та міжособистісна взаємодія, що сприяє успішному
виконанню поставлених перед ними професійних задач і завдань; здійснення в
процесі активної міжособистісної взаємодії як з громадянами України, так і з
іноземцями; у стресогенних ситуаціях активізуються мисленнєві процеси, що
дають їм змогу якісно виконувати поставлені професійні завдання на кордоні,
особливо у разі виникнення надзвичайних позаштатних ситуацій у професійній
діяльності; мисленнєві процеси більшою мірою спрямовані на досягнення
успіху, ніж на уникнення невдачі.
Констатовано, що для професійного мислення жінок-військовослужбовців
характерне оперування відмінними критеріями в порівняні з чоловіками щодо
оцінювання моральних суджень і професійних ситуацій, а тип морального
міркування базується на людських відносинах і турботі про ближнього, на основі
дотримання пріоритету справедливості та гуманізму; орієнтація на вирішення
таких професійних завдань, в яких проявляються самостійність, стабільність,
практичність, контекстність та усвідомленість її суспільної значущості, а також і
актуалізації в ній своїх творчих професійних навичок, умінь і здатностей. Вони
гостро реагують на безпосередні стресові чинники службового середовища, більш
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послідовні і відтерміновані в часі у процесі ухвалення професійних рішень,
використовують стратегію підтримки своїх дій із найближчого оточення, а також
прагнуть уникнути стресових ситуацій, а не мислити про їх наближення та
ймовірне виникнення.
3. Розроблено методику експериментального дослідження формування
професійного

мислення

у

майбутніх

молодших

спеціалістів

–

жінок-

військовослужбовців у закладах їх підготовки (перепідготовки) в прикордонній
службі, яка спрямована на з’ясування змістових характеристик їх професійного
мислення і на цілеспрямоване його формування у процесі професійної підготовки.
Визначено
професійного

критерії
мислення

та
–

показники

оцінювання

ціннісно-мотиваційний,

сформованості

їх

поняттєво-змістовий,

операційно-регуляційний і рефлексивно-оцінний, за допомогою яких у них
з’ясовано швидкість мислення та рухливість нервових процесів; сформованість
практичної

спрямованості

мислення;

переважання

словесно-логічного,

креативного та наочно-образного типів мислення; орієнтованість на підтримання
стосунків та спрямованість на спільну діяльність; найбільш домінантні їх
схильності до основних класів операторських, зв’язку та спостереження,
технологічних

військових

спеціальностей;

переважання

комунікативних

схильностей за організаторські; більш високі результати сформованості регуляції
процесів планування цілей і програмування дій у порівнянні з моделюванням
значущих умов досягнення цілей і оцінюванням результатів дій; середньо
сформовані гнучкість і самостійність; загалом сформовану, адекватну самооцінку,
втім дещо мінливі та нестійкі результати оцінювання власної професійної
діяльності; менш сформовану потребу продумувати способи своїх дій для
досягнення цілей професійної діяльності і поведінки; достатню наполегливість,
послідовність, розвинену потребу в саморозвитку тощо.
4.

Розроблено

психологічного

та

тренінгу

впроваджено
«Формування

авторську

програму

професійного

професійно-

мислення

жінок-

військовослужбовців – молодших спеціалістів ДПС України», призначеного для
формування їх професійного мислення, шляхом опанування та закріплення ними
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професійних знань, формування практичного інтелекту, професійних мисленнєвих
навичок і вмінь, стимулювання активних розумових процесів у навчальній
діяльності, оволодіння професійними прийомами, способами та засобами
конкретного практичного аналізу, систематизації та узагальнення службової
інформації та фахових ситуацій на кордоні як суб’єкта професійної діяльності,
стимулювання щодо переосмислення професійних і фахових завдань, ціннісномотиваційних, когнітивних, операційно-регуляційних і рефлексивно-оцінних
основ професійного мислення в процесі набуття прикордонної освіти.
Програма тренінгу складається із вступної, основної (4 блоки), заключної
частин, її головним завданням є формування у майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців

основ

професійного

мислення

як

суб’єктів

професійної діяльності на кордоні, що реалізується за ціннісно-мотиваційним,
когнітивним, операційно-процесуальним, індивідуально-психічним і суб’єктним
напрямами.
Статистичний

аналіз

результатів

формувального

експерименту

для

опрацювання й інтерпретації результатів емпіричного та експериментального
досліджень і визначення достовірності проведеного формувального експерименту
здійснено з пакетом програм оброблення статистичних даних Microsoft Office
Excel 2007, SPSS – 21.0. Одержані експериментальні результати показали позитивну
динаміку якісних змін основних характеристик професійного мислення жінок
експериментальної групи у порівнянні з контрольною. Зокрема, такі: за ціннісномотиваційним компонентом відбулося підвищення орієнтованості на взаємодію,
на завдання, спрямованості на командні, технологічні військові спеціальності та
зв’язку, мотивації досягнення; за поняттєво-змістовим – просторової уяви,
емоційної стійкості, абстрактно-символічного, словесно-логічного, креативного та
наочно-образного мислення, його практичної спрямованості, а також здатності до
узагальнення, аналізу та інтерпретації службової інформації; за операційнорегуляційним

–

комунікативних

та

організаторських

схильностей,

умінь

моделювання досягнення цілей, регуляторної гнучкості, саморегуляції, соціальної
адаптації та опору стресу; за рефлексивно-оцінним – підвищення професійної
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самооцінки, стійких критеріїв оцінювання результатів, гнучкості, наполегливості,
послідовності, відповідальності при подоланні труднощів, стійкості зовнішньому
впливу, цілеспрямованості та потреби в саморозвитку.
Виявлено таку динаміку у співвідношенні провідних типів професійного
мислення жінок-військовослужбовців експериментальної групи:
– зменшення прояву адаптаційно-орієнтувального типу;
– збільшення ресурсно-рефлексивного й продуктивно-творчого типів.
Результати свідчать про позитивний вплив і ефективність тренінгової програми
формування

професійного

мислення

майбутніх

молодших

спеціалістів

прикордонної служби – жінок-військовослужбовців, відображеного у змістових
характеристиках
мислення,

більш

продуктивно-творчого
повноцінного

та

здійснення

ресурсно-рефлексивного

типів

адміністративно-юрисдикційної

діяльності щодо забезпечення прикордонного контролю.
Запропоновані теоретичні й практичні положення не вичерпують усіх
проблемних

питань

формування

професійного

мислення

спеціалістів

прикордонної служби. Перспектива подальшого наукового пошуку полягає у
дослідженні методологічних, теоретичних і методичних засад формування та
розвитку професійного мислення у різних категорій військовослужбовців ДПС
України.
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ДОДАТКИ
Додаток А.1
Методика дослідження швидкості мислення
Инструкция: Перед вами слова, в которых пропущены буквы. Ваша задача вставить
недостающие буквы. Каждый прочерк означает одну пропущенную букву. Слова должны быть
существительными, нарицательными, в единственном числе. Старайтесь работать как можно
быстрее. Для выполнения задания дается 3 мин.
Тестовый материал:
1. П-ро
2. Г-ра
3. П-ле
4. К-са
5. Т-ло
6. П-ля
7. В-ра
8. С-жа
9. Д-ша
10. Р-ка
11. П-л-а
12. О-р-ч
13. К-р-он
14. З-р-о
15. В-с-ок
16. С-г-об
17. В-т-в
18. П-д-ак
19. К-р-а
20. Б-л-он
21. З-о-ок
22. К-и-а
23. С-е-ло
24. К-ы-а
25. Т-а-а
26. К-у-ка
27. С-а-ка
28. Т-у-а
29. С-а-а
30. П-е-а
31. С-я-о-ть
32. К-с-а-ник
33. У-и-е-ь
34. А-е-ь-ин
35. С-а-ц-я
36. Ч-р-и-а
37. К-п-с-а
38. Т-у-о-ть
39. С-е-о-а
40. К-н-о-а
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Додаток А.2
Методика визначення спрямованості особистості
(орієнтаційна анкета Б. Басса)
Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три
варианта ответов: а, b, c.
1.
Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает
вашу точку зрения по дан ному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов
покажутся вам равноценными. Тем не менее, мы просим вас отобрать из них только один, а
именно тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению и более всего ценен для
вас. Букву, которой обозначен ответ (а, b, c), напишите на листе для записи ответов рядом с
номером соответствующего пункта (1–27) под рубрикой «больше всего».
2.
Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего
отстоит от вашей точки зрения, наименее для вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь
напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце
под рубрикой «меньше всего».
3.
Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы,
которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.
Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет «хороших» или
«плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является «правильным» или
«лучшим» для вас.
Тестовый материал:
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
a) Одобрения моей работы;
b) Сознания того, что работа сделана хорошо;
c) Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
a) Тренером, который разрабатывает тактику игры;
b) Известным игроком;
c) Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
a) Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
b) Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои
знания в этом предмете;
c) Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать
свое мнение.
4. Мне нравится, когда люди:
a) Радуются выполненной работе;
b) С удовольствием работают в коллективе;
c) Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
a) Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются
возможности;
b) Были верны и преданы мне;
c) Были умными и интересными людьми.
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
a) С кем складываются хорошие взаимоотношения;
b) На кого всегда можно положиться;
c) Кто может многого достичь в жизни.
7. Больше всего я не люблю:
a) Когда у меня что-то не получается;
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b) Когда портятся отношения с товарищами;
c) Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
a) Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и
подшучивает над ними;
b) Вызывает дух соперничества в коллективе;
c) Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9. В детстве мне больше всего нравилось:
a) Проводить время с друзьями;
b) Ощущение выполненных дел;
c) Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
a) Добился успеха в жизни;
b) По-настоящему увлечен своим делом;
c) Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
a) Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
b) Развивать прежде всего индивидуальные способности учеников;
c) Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его:
a) Для общения с друзьями;
b) Для отдыха и развлечений;
c) Для своих любимых дел и самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
a) Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
b) У меня интересная работ;
c) Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
a) Другие люди меня ценят;
b) Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
c) Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
a) Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом
и т.п., в котором мне довелось участвовать;
b) Написали о моей деятельности;
c) Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
a) Имеет ко мне индивидуальный подход;
b) Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
c) Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
a) Оскорбление личного достоинства;
b) Неудача при выполнении важного дела;
c) Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
a) Успех;
b) Возможности хорошей совместной работы;
c) Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
a) Считают себя хуже других;
b) Часто ссорятся и конфликтуют;
c) Возражают против всего нового.
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20. Приятно, когда:
a) Работаешь над важным для всех делом;
b) Имеешь много друзей;
c) Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
a) Доступным;
b) Авторитетным;
c) Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
a) О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
b) О жизни знаменитых и интересных людей;
c) О последних достижениях науки и техники.
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
a) Дирижером;
b) Композитором;
c) Солистом.
24. Мне бы хотелось:
a) Придумать интересный конкурс;
b) Победить в конкурсе;
c) Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
a) Что я хочу сделать;
b) Как достичь цели;
c) Как организовать людей для достижения цели.
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
a) Другие были им довольны;
b) Прежде всего выполнить свою задачу;
c) Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
a) В общении с друзьями;
b) Просматривая развлекательные фильмы;
c) Занимаясь своим любимым делом.
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Додаток А.3
Методика діагностики практичної спрямованості мислення
Л. П. Урванцева – Н. В. Володіної
Инструкция: Продолжите пожалуйста приведённые ниже высказывания одним,
соответствующим именно Вам вариантом (А или Б – вариантов «не знаю» или «и то, и
другое» быть не должно). Отвечайте по порядку, не пропуская вопросов. Помните:
«правильных» и «неправильных» ответов не бывает.
Тестовый материал:
1. Вам больше подходит работа, заключающаяся в:
А) рассмотрении интересных явлений, выяснении новых закономерностей;
Б) создании полезных продуктов – удобных и надёжных.
2. Ваше хобби больше связано:
А) с получением знаний, открытием чего-либо нового (чтение, путешествия …);
Б) с созданием определённых продуктов (сочинение стихов, песен, рисование…).
3. При столкновении с проблемой Вы:
А) действуете не сразу, так как знания и варианты решения приходят после того как Вы
поймёте, в чём именно проблема;
Б) начинаете действовать в некотором направлении сразу, ещё не имея чёткого плана–
понимание причин противоречия приходит через некоторое время.
4. По-вашему, учёба в ВУЗе должна быть направлена на:
А) знания в определённой сфере;
Б) компетентность в работе.
5. В Вашей семье больше поощрялись:
А) знания в разных сферах, эрудиция, успехи в учёбе;
Б) самостоятельное разрешение проблем, находчивость, прикладные умения.
6. Чтобы хорошо изучить предмет, Вам важнее:
А) потрогать его руками, проверить в действии;
Б) понаблюдать за ним, узнать о происхождении, свойствах, строении.
7. Когда родители занимались чем-то с Вами, это чаще было:
А) совместное изучение чего-либо нового и интересного (посещение музеев и зоопарков,
чтение, просмотр телепередач);
Б) совместное преобразование или создание чего-либо нового (конструирование, починка,
готовка).
8. Когда какое-либо бытовое устройство выходит из строя, Ваше ощущение растерянности:
А) длится несколько дольше, чем хотелось бы;
Б) будет минимальным, даже, если Вы впервые оказались в данной ситуации.
9. Что преобладает у Вас в критической ситуации?
А) желание сначала обдумать всё, найти одно верное решение;
Б) немедленное включение в ситуацию, фиксация всех её особенностей, роли, интуитивное
ощущение решения.
10. Если бы всё определялось Вашим желанием, Вы начали бы работать:
А) ещё во время учёбы – чем раньше, тем лучше;
Б) после учёбы (сначала нужно получать знания, а потом применять их).
11. Вы решительный человек?
А) да;
Б) нет.
12. В школьном возрасте Вам больше нравилось посещать:
А) кружки, в которых занимались созданием чего-либо;
Б) факультативы.
13. Выберите понравившееся утверждение:
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А) «теория без практики мертва»;
Б) «практика без теории слепа».
14. В организации школьных праздников, покупке коллективных подарков Вы:
А) с удовольствием принимали участие как организатор или помощник;
Б) активно не участвовали, хотя, возможно и посещали праздники, присоединялись к
поздравлениям;
15. Необходимость сделать что-то сложное и важное:
А) часто тяготит Вас, Вы не знаете, с какой стороны подступиться к проблеме;
Б) редко вызывает отрицательные эмоции – Вы просто начинаете делать, что считаете нужным.
16. В школе чтобы лучше понять материал, Вам требовалось:
А) привести примеры его появления в жизни;
Б) повторить, из чего он состоит и почему так организован.
17. Вам более интересны люди:
А) имеющие широкий кругозор;
Б) применяющие свои знания на практике.
18. В школе Вам больше нравились:
А) те предметы, которые связаны с реальной жизнью и могут изучаться с опорой на неё (труд,
ОБЖ, информатика, психология…);
Б) предметы, описывающие незнакомые стороны жизни, требующие представление картины
мира (история, геометрия, химия, астрономия...).
19. У Вас чаще возникают вопросы:
А) об устройстве мира, взаимосвязи вещей, вопросы, на которые порой нет одного ответа;
Б) вопросы о средствах и способах реализации конкретных действий.
20. Вы склонны восхищаться:
А) уникальностью явления, стройностью и точностью природного закона;
Б) оригинальностью задумки, смелостью и простотой воплощения сложной идеи, прогнозами.
21. Ваши проблемы:
А) имеют конкретный характер– в своём истинном виде присущи только Вам. Обычно Вы
знаете, что сделать, чтобы их решить;
Б) обычно носят глобальный характер, по-разному описываются классиками литературы
(безответная любовь, одиночество, непонимание), они сложно решаемы.
22. Вы скорей всего назвали бы себя:
А) любознательным человеком;
Б) находчивым человеком.
23. Вы задумываетесь о Ваших особенностях:
А) потому что Вам нравится познавать себя, интересно открывать новые качества и
возможности;
Б) чтобы понять, что Вам мешает, а что помогает эффективной деятельности.
24. По-вашему, важнее:
А) разобраться с проблемой – решить её;
Б) выяснить, почему она возникла.
25. В школе Вас больше поощряли (отмечали):
А) за понимание материала, любознательность, хорошую ориентацию в нём;
Б) за находчивость и сообразительность.
26. При необходимости ознакомиться с правилами какой-либо игры Вы:
А) предпочитаете понаблюдать со стороны, выслушать чьё-нибудь объяснение – так лучше
видны все роли и законы игры;
Б) предпочитаете быстрее включиться в игру, освоить правила в процессе – даже, если сначала
будет ничего не понятно.
27. Вы обычно читаете:
А) для извлечения конкретной пользы из материала;
Б) для удовольствия или развития кругозора.
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28. Когда долго нет никакого занятия, Вы:
А) скучаете, ищете, что можно сделать;
Б) размышляете о различных вещах, напрямую не связанных с реальной жизнью.
29. В ситуации нехватки времени:
А) Вам трудно сосредоточиться на проблеме и применить имеющиеся у Вас знания;
Б) Вы не затрудняетесь – легко ускоряетесь, информация и нужные действия сами приходят в
голову.
30. Собираясь провести каникулы (отпуск) в другой стране, Вы:
А) предварительно узнали бы её историю, культуру, памятники, родившихся там известных
людей;
Б) заранее выяснили бы, какие там обычаи и нравы, отношение к туристам; где можно
остановиться и как провести время, что лучше купить.
31. Вы предпочли бы:
А) знать один иностранный язык, но глубоко, во всех тонкостях – как родной;
Б) знать несколько языков не полностью, а на уровне примерного понимания и передачи
мыслей.
32 Услышав новое, неизвестное слово, Вы:
А) почти всегда смотрите его значение в словаре или спрашиваете у кого-либо;
Б) интересуетесь значением, но посмотреть в словаре обычно не получается.
33. По-вашему, удобней готовиться к экзамену:
А) по учебникам и конспектам, улавливая суть предмета, организацию знания, основные
понятия;
Б) по предложенным преподавателем вопросам, составляя полный ответ на каждый из них.
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Додаток А.4
Професійно-особистісний опитувальник В. П. Петрова
Инструкция: Вам предлагается выполнить методику, предназначенную для определения
военно-профессиональных склонностей человека. Каждому из утверждений данной методики
соответствует несколько вариантов ответов, и Ваша задача заключается в том, чтобы,
ориентируясь в основном на собственный жизненный опыт, выбрать тот из них, который Вам
больше всего подходит.
Тестовый материал:
1. В школе меня больше интересовали:
a. общественная деятельность, организация различных мероприятий;
b. занятия, связанные с выполнением расчетов, схем, чертежей;
c. занятия радиотехникой и компьютерами;
d. автодело, управление автомобилем, мотоциклом;
e. соревнования, занятия спортом;
f. уроки труда.
2. Я больше всего ценю в людях:
a. способность заражать и заряжать своей энергией других людей;
b. серьезность и сосредоточенность в работе;
c. умение сохранять работоспособность в условиях утомления;
d. пунктуальность и точность;
e. смелость и решительность;
f. техническую грамотность.
3. Среди различных областей деятельности меня больше привлекает:
a. воспитательная и организаторская работа;
b. обслуживание электронно-вычислительной техники;
c. работа, связанная с использованием средств связи;
d. вождение автомобиля или других средств транспорта;
e. систематические занятия спортом;
f. обслуживание и ремонт технических устройств.
4. В спорте после соответствующей подготовки я, скорее всего, достиг бы успеха как:
a. тренер спортивной команды;
b. стрелок из спортивного оружия;
c. спортсмен-любитель;
d. автогонщик;
e. каратист, самбист, боксер;
f. механик в команде мотогонщиков.
5. Думаю, что товарищи больше всего ценят во мне:
a. принципиальность, твердость характера;
b. усидчивость и терпеливость;
c. точность, исполнительность;
d. физическую работоспособность;
e. отвагу, готовность к преодолению сложных и даже опасных ситуаций;
f. способность к ремеслу, ручному творчеству.
6. После службы в армии я предпочел бы работать:
a. учителем или мастером профессионально-технического обучения;
b. оператором электронно-вычислительной техники;
c. радиотелеграфистом;
d. водителем (механизатором широкого профиля);
e. испытателем, каскадером, горноспасателем, телохранителем;
f. мастером по ремонту бытовой техники.
7. Мне лучше удается деятельность, которая требует от человека:
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a. инициативы и находчивости;
b. аккуратности и внимательности;
c. настойчивости;
d. точного выполнения инструкций и предписаний;
e. смелости и готовности к риску;
f. технического мышления.
8. Я предпочел бы прочитать книгу о:
a. выдающихся полководцах;
b. электронной аппаратуре и ее изобретателях;
c. достижениях в области радиотехники;
d. новых транспортных средствах;
e. тренировке альпинистов;
f. перспективных разработках в электротехнике и механике.
9. Я считаю, что более способен:
a. сохранять самообладание и выдержку, быстро принимать решения в трудных,
критических ситуациях;
b. кропотливо анализировать поступающую информацию (сигналы), выделять в ней
главное;
c. быть предельно точным в выполнении порученных мне заданий;
d. длительное время преодолевать утомление и сохранять работоспособность;
e. проявлять решительность и смелость, действовать на грани риска;
f. быстро разобраться в особенностях устройства незнакомого мне технического
устройства.
10. По окончании рабочей недели я предпочел бы:
a. организовать коллективное мероприятие с товарищами;
b. систематизировать материалы своих коллекций;
c. посмотреть фильм о новых достижениях в области связи;
d. посетить выставку автомобилей;
e. участвовать в трудном и длительном туристическом походе;
f. заняться ремонтом бытовой техники.
11. Мои родители (другие близкие люди) выше всего ценят в человеке:
a. организаторские способности;
b. выдержку и терпение;
c. исполнительность;
d. самодисциплину и работоспособность;
e. силу и смелость;
f. техническую грамотность.
12. Во время службы в армии я хотел бы:
a. приобрести и развить организаторские навыки;
b. выполнять ответственную операторскую работу, требующую самообладания и
выдержки;
c. овладеть средствами связи;
d. приобрести (закрепить) навыки вождения автомобиля и других транспортных
средств;
e. совершенствовать свои физические и волевые качества;
f. повысить уровень технической грамотности.
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Додаток А.5
Методика визначення типу мислення в модифікації Г. В. Резапкіної
Инструкция: У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный
опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если вы согласны с высказыванием, в
бланке поставьте «+», если нет – «–».
Тестовый материал:
1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому.
2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы.
3. Я люблю читать книги.
4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.
5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить.
6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках.
7. Я люблю играть в шахматы.
8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.
9. Когда я читаю книгу, я зрительно представляю себе ее героев.
10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.
11. Мне нравится все делать своими руками.
12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями.
13. Я придаю большое значение сказанному слову.
14. Знакомые мелодии часто вызывают у меня воспоминания.
15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче.
16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок.
17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений.
18. Мне интересна работа ведущего теле-, радиопрограмм, журналиста.
19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе.
20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат.
21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей.
22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику).
23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихотворений.
24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события.
25. Мне трудно подчинять свою жизнь определенной системе.
26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.
27. Я понимаю красоту математических формул.
28. Мне легко говорить перед любой аудиторией.
29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты.
30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно.
31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить.
32. Мне интересно было бы расшифровать значения древних символов.
33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.
34. Я понимаю красоту природы и искусства.
35. Не люблю ходить одним и тем же путем.
36. Мне нравится работа, требующая физической активности.
37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения.
38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю.
39. Мне легко представить в образах содержание рассказа или фильма.
40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.
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Додаток А.6
Діагностики комунікативних та організаторських схильностей (КОС-2)
Инструкция: На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь
в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или (–).
Время на выполнение методики 10–15 минут.
Тестовый материал:
1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различными
людьми?
2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших товарищей?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего
мнения?
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами или за каким-нибудь
другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, легко ли вам
отказаться от своих намерений?
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту?
10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры
и развлечения?
11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)?
12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выполнить сегодня?
13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с
вашим мнением?
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих
обещаний, обязательств, обязанностей?
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым
человеком?
18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному?
20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?
23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить инициативу, чтобы
познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы
ваших товарищей?
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей?
28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту?
29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в
малознакомую группу?
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на производстве)?
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не сразу
было принято товарищами?
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив?
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34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда
приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы
своих товарищей?
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Додаток А.7
Опитувальник «Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП–98»
В. І. Моросанової
Инструкция: Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения.
Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из четырех возможных
ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте крестик в
соответствующей графе на листе ответов.
Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших или
плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь выявление
индивидуальных особенностей Вашего поведения.
Тестовый материал:
Пожалуй, Пожалуй,
Утверждения
Верно
Неверно
верно
неверно
1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших
деталях
2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск
3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто
опаздываю
4. Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но сделай посвоему»
5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по
ходу дела и не стремлюсь заранее представить
последовательность своих действий
6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе
и своим действиям, но сам я это не всегда замечаю
7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно
появлялось чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки
8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что
ждет тебя завтра
9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если
качество сделанного меня не устраивает
10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают
окружающие меня люди
11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых
неудобств
12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под
влиянием близких мне людей
13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых
является «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают
15. Не люблю много раздумывать о своем будущем
16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко
17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать
незапланированных покупок
18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными
ситуациями
19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю
радужные планы, то будущее кажется мне мрачным
20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели,
прежде чем начну действовать
21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

людей
Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю
их менять
В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни
всегда появляется чувство дискомфорта
При большом объеме работы неминуемо страдает качество
результатов
Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни
Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за
этого терплю неудачи
Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в
своей правоте
Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана
Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе
различные способы преодоления конфликта
В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано
неправильно
Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую
чужим советам
Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а
затем искать средства для победы
Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем
реальность
Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей
работе
Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в
любой обстановке
В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить
последовательность своих действий при том или ином
развитии ситуации
Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать
подробную информацию об условиях его выполнения и
сопутствующих обстоятельствах
Редко отступаюсь от начатого дела
Часто допускаю небрежное отношение к своим
обязательствам в случае усталости и плохого самочувствия
Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение
окружающих о моих действиях
Про меня говорят, что я «разбрасываюсь», не умею отделить
главное от второстепенного
Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет
Если в работе не удалось добиться устраивающего меня
качества, стремлюсь переделать, даже если окружающим это
не важно
После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к
ней возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и
результаты
Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании,
новые люди мне обычно интересны
Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и
делать все по-своему
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Додаток А.8
Дослідження локалізації контролю особистості – модифікований
опитувальник «ЛК» О. Г. Ксенофонтової
Инструкция: Вам будут предложены высказывания людей о жизни. Вы можете
согласиться с ними или не согласиться. Если Вы считаете, что: «Да, я думаю примерно так же»,
– то поставьте на листке для ответов рядом с номером высказывания ответ «да», или плюс. Если
считаете, что: «Нет, я думаю об этом иначе», – то поставьте рядом с номером ответ «нет», или
минус.
Текст опросника:
1. Продвижение по службе зависит не столько от способностей и усилий человека, сколько
от удачного стечения обстоятельств.
2. Большинство разводов происходит от того, что оба супруга недостаточно старались
приспособиться друг к другу.
3. Ошибочно думать, что болезнь – это дело случая, и если уж суждено заболеть, то ничего
не поделаешь.
4. Одинокими становятся именно те люди, которые сами не проявляют интереса и
дружелюбия к окружающим.
5. Осуществление моих желаний очень часто зависит от везения или невезения.
6. Бесполезно стараться завоевать симпатию людей, если у них сложилось предвзятое
мнение о Вас.
7. Внешние обстоятельства, например, родители и благосостояние, влияют на семейное
счастье не меньше, чем отношения супругов.
8. Я часто чувствую, что мало влияю на происходящие со мной события.
9. Мои отметки в учебе больше зависели от случайности, например, от настроения
педагога, чем от меня самого.
10. Я ст р ою планы на будущее и знаю, что могу осуществить их.
11. То, что со стороны кажется удачей или везением, чаще всего есть следствие долгой
целенаправленной деятельности.
12. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались, наладить общение они
все равно не смогут.
13. То хорошее, что я делаю, обычно по достоинству оценивается другими.
14. Думаю, что случай или судьба играют не очень важную роль в моей жизни.
15. Я стараюсь не планировать далеко вперед, так как все зависит не от меня, а от того, как
сложатся обстоятельства.
16. В случае конфликта я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной
стороной.
17. Жизнь большинства людей в основном, зависит от стечения обстоятельств.
18. Для меня лучше такое руководство, при котором я должен самостоятельно решать, как
выполнить ту или иную работу.
19. Думаю, что сам по себе образ жизни не является причиной болезней.
20. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха
в своем деле.
21. В конечном счете, за плохое руководство организацией ответственны все люди,
которые в ней работают, а не только руководитель.
22. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях с
близкими.
23. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе любого.
24. На подрастающее поколение влияет так много разных факторов, что усилия родителей
по воспитанию своих детей чаще оказываются бесполезными.
25. Практически все, что со мной случается, – это дело моих собственных рук.
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26. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе.
27. Человек, не сумевший добиться успеха в своей работе, должен согласиться с тем, что
он плохо организовал свою деятельность.
28. Я могу добиться от окружающих меня людей того, что я хочу.
29. Причиной моих неприятностей и неудач очень часто были другие люди.
30. Ребенка можно уберечь от простуды, если его правильно одевать и правильно растить.
31. В сложных обстоятельствах я считаю более разумным ждать, пока проблемы
разрешатся сами собой.
32. Успех, как правило, является результатом упорной работы и мало зависит от случая
или везения.
33. Счастье моей семьи зависит от меня больше, чем от кого бы то ни было.
34. Зачастую мне бывает трудно понять, почему я нравлюсь одним людям, и не нравлюсь
другим.
35. Я принимаю решения и действую самостоятельно, не ожидая помощи других и не
надеясь на судьбу.
36. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его
старания.
37. В общении с людьми часто бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить
даже при самом сильном желании.
38. Способные люди, не реализовавшие свои возможности, должны винить в этом только
самих себя.
39. Большинство моих успехов было бы абсолютно невозможно без существенной помощи
других людей.
40. Практически все неудачи в моей жизни происходят от моего незнания, неумения или
лени.
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Додаток А.9
Методика визначення стресостійкості та соціальної адаптації Хомса і Раге
Инструкция: Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь общее представление о
том, какие ситуации, события и жизненные обстоятельства, вызывающие стресс, в нем
представлены. Затем повторно прочитайте каждый пункт, обращая внимание на количество
баллов, которым оценивается каждая ситуация. Постарайтесь вспомнить все события,
случившиеся с вами за последний год. Если какая-то ситуация возникла у вас чаще одного раза,
то соответствующее количество баллов умножьте на данное число раз.
Тестовый материал:
Жизненные события
Баллы
Смерть супруги (супруга)
100
Развод
73
Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером
65
Тюремное заключение
63
Смерть близкого члена семьи
63
Травма или болезнь
53
Женитьба, свадьба
50
Увольнение с работы
47
Примирение супругов
45
Уход на пенсию
45
Изменение в состоянии здоровья членов семьи
44
Беременность партнерши
40
Сексуальные проблемы
39
Появление нового члена семьи, рождение ребенка
39
Реорганизация на работе
39
Изменение финансового положения
38
Смерть близкого друга
37
Изменение профориентации, смена места работы
36
Усиление конфликтности отношений с супругом
35
Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома)
31
Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги
30
Изменение должности, повышение служебной ответственности
29
Сын или дочь покидают дом
29
Проблемы с родственниками мужа (жены)
29
Выдающееся личное достижение, успех
28
Супруг бросает работу (или приступает к работе)
26
Начало или окончание обучения в учебном заведении
26
Изменение условий жизни
25
Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов
24
Проблемы с начальством, конфликты
23
Изменение условий или часов работы
20
Перемена места жительства
20
Смена места обучения
20
Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска
19
Изменение привычек, связанных с вероисповеданием
19
Изменение социальной активности
18
Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (например, телевизора)
17
Изменение привычек, связанных со сном, нарушение сна
16
Изменение числа живущих вместе членов семьи, характера и частоты встречи с
15
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другими членами семьи
Изменение привычек, связанных с питанием (количество пищи, диета)
Отпуск
Рождество, встреча Нового Года, день рождения
Незначительное нарушение правопорядка (штраф)

15
13
12
11
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Додаток А.10
Методика «Мотивація успіху і страх невдачі» А. Реана
Инструкция: На приведенные ниже вопросы необходимо ответить «да» или «нет». Если
вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» подразумевает как явное «да», то есть
«скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет». Отвечать на вопросы следует
достаточно быстро, подолгу не задумываясь. Ответ, первым пришедший в голову, как правило, и
является наиболее точным.
Тестовый материал:
1. Включаясь в работу, надеюсь на успех.
2. В деятельности активен.
3. Склонен к проявлению инициативы.
4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти причины
отказа от них.
5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереально трудные.
6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления.
7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.
8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей целеустремленности, а не от
внешнего контроля.
9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях ограниченного времени
результативность моей деятельности ухудшается.
10. Я склонен проявлять настойчивость в достижении цели.
11. Я склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу.
12. Если рискую, то с умом, а не бесшабашно.
13. Я не очень настойчив при достижении цели, особенно если отсутствует внешний
контроль.
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но
достижимые цели.
15. В случае неудачи при выполнении задания его притягательность для меня снижается.
16. При чередовании успехов и неудач я больше склонен к переоценке своих неудач.
17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.
18. При работе в условиях ограниченного времени результативность деятельности у меня
улучшается, даже если задание достаточно трудное.
19. В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели.
20. Если я сам выбрал для себя задание, то в случае неудачи его притягательность только
возрастает.
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Додаток А.11
Короткий відбірковий тест В. М. Бузіна – Е. Ф. Вандерліка (КОТ)
Инструкция: Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На
выполнение теста Вам дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не
тратьте много времени на один вопрос. Все ответы записываются в бланк для ответов.
Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них:
1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову: 1 – тяжелый, 2 – упругий, 3 –
скрытный, 4 – легкий, 5 – медленный. Правильный ответ: 5.
2. Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра? Правильный ответ: 110 центов
или 1,1 доллар.
3. Минер-минор. Эти два слова являются: 1 — сходными, 2 — противоположными, 3 — ни
сходными, ни противоположными по значению. Правильный ответ: 3.
О том, что Вам не понятно, спросите сейчас. Во время выполнения теста ответы на ваши
вопросы даваться не будут. После команды «Начали!» начинайте работать. Через 15 минут, по
команде, сразу же прекратите выполнение заданий этого теста и переверните страницу.
Сосредоточьтесь. Начали!
Тестовый материал:
1. Одиннадцатый месяц года – это:
1 – октябрь, 2 – май, 3 – ноябрь, 4 – февраль.
2. «Суровый»
является
противоположным
по
1 – резкий, 2 – строгий, 3 – мягкий, 4 – жесткий, 5 – неподатливый.

значению

слову:

3. Какое
из
приведенных
ниже
слов
отлично
от
1 – определенный, 2 – сомнительный, 3 – уверенный, 4 – доверие, 5 – верный.

других:

4. Ответьте
«Да»
Сокращение «н. э.» означает: «нашей эры» (новой эры)?

или

5. Какое
из
следующих
слов
отлично
1 – петь, 2 – звонить, 3 – болтать, 4 – слушать, 5 – говорить.

«Нет».
от

других:

6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову:
1 – незапятнанный, 2 – непристойный, 3 – неподкупный, 4 – невинный, 5 – классический.
7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние и нос:
1 – сладкий, 2 – язык, 3 – запах, 4 – зубы, 5 – чистый.
8. Сколько из приведенных ниже
Sharp
M.C.
Filder
E.H.
Connor
M.G.
Woesner
O.W.
Soderquist P.E. Soderquist B.E.

пар

слов

являются полностью
Sharp
Filder
Conner
Woerner

идентичными?
M.C.
E.N.
M.G.
O.W.

9. «Ясный»
является
противоположным
по
смыслу
1 – очевидный, 2 – явный, 3 – недвусмысленный, 4 – отчетливый, 5 – тусклый.

слову:

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 4 500 долларов, а продал
их за 5 500 долларов, заработав при этом 50 долларов за автомобиль. Сколько автомобилей
он перепродал?
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11. Слова
«стук»
и
«сток»
1 – сходное значение, 2 – противоположное, 3 – ни сходное, ни противоположное.

имеют:

12. Три лимона стоят 45 рублей. Сколько стоит 1,5 дюжины.
13. Сколько
из
этих
5296
66986
834426
7354256
61197172
83238324 83238234

6

пар

чисел

являются

полностью

одинаковыми?
5296
69686
834426
7354256
61197172

14. «Близкий»
является
противоположным
1 – дружеский, 2 – приятельский, 3 – чужой, 4 – родной, 5 – иной.
15. Какое
6 0,7 9 36 0,31

число

слову:

является

наименьшим:

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правильное
предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего слова:
есть соль любовь жизни.
17. Какой

из

приведенных

ниже

рисунков

наиболее

отличен

от

других?

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько поймал
второй?
19. «Восходить»
и
«возродить»
1 – сходное значение, 2 – противоположное, 3 – ни сходное, ни противоположное.

имеют:

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение. Если
оно
правильно,
то
ответ
будет
П,
если
неправильно –
Н.
Мхом обороты камень набирает заросший.
21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл,
1.
Держать
нос
по
2.
Пустой
мешок
не
3.
Трое
докторов
не
лучше
4.
Не
все
то
золото,
что
5. У семи нянек дитя без глаза.
22. Какое
число
73 66 59 52 45 38 ?

должно

23. Длительность
дня
и
ночи
в
1 – июне, 2 – марте, 3 – мае, 4 – ноябре.

стоять
сентябре

вместо
почти

такая

найдите

их:
ветру.
стоит.
одного.
блестит.

знака
же,

как

«?»:
и

в:

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет:
1–
верно,
2–
неверно,
3–
неопределенно.
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Все
передовые
люди –
члены
демократической
Все
передовые
люди
занимают
крупные
Некоторые члены демократической партии занимают крупные посты.

партии.
посты.

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое расстояние
он пройдет за 5 с?
26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:
1–
верно,
2–
неверно,
3–
неопределенно.
Боре
столько
же
лет,
сколько
Маше.
Маша
моложе
Жени.
Боря моложе Жени.
27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько килограмм фарша
можно купить за 80 центов?
28. «Расстилать»
и
«растянуть».
Эти
1 – схожи по смыслу, 2 – противоположны, 3 – ни схожи, ни противоположны.

слова:

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив их
вместе,
можно
было
получить
квадрат:

30. Предположим, что первые два утверждения
1–
верно,
2–
неверно,
Саша
поздоровался
Маша
поздоровалась
Саша не поздоровался с Дашей.

верны.

Тогда
3–

с
с

последнее будет:
неопределенно.
Машей.
Дашей.

31. Автомобиль «Жигули» стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной
распродажи на 33 1/3 %. Сколько стоил автомобиль во время распродажи?
32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась равнобедренная
трапеция:

33. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м?
34. Значения
следующих
1–
сходны,
2–
противоположны,
3–
Трое
докторов
не
Чем больше докторов, тем больше болезней.

ни

двух
сходны,
ни
лучше

предложений:
противоположны.
одного.
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35. Увеличивать
и
расширять.
Эти
1 – сходны, 2 – противоположны, 3 – ни сходны, ни противоположны.
36. Смысл
двух
1–
схож,
2–
противоположен,
Швартоваться
лучше
Не клади все яйца в одну корзину.

2–

английских
ни
схож,
двумя

ни

слова:
пословиц:
противоположен.
якорями.

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 дюжин. Он
знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По какой цене
ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 закупочной цены?
38. «Претензия»
и
«претенциозный».
Эти
слова
по
1 – схожи, 2 – противоположны, 3 – ни сходны, ни противоположны.

своему

значению:

39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 руб., то сколько килограмм можно было бы купить
за 50 коп.?
40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили:
1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6.
41. «Отражаемый»
и
«воображаемый».
Эти
слова
1 – сходными, 2 – противоположными, 3 – ни сходными, ни противоположными.

являются:

42. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м?
43. Следующие
две
фразы
по
1–
сходны,
2–
противоположны,
3–
ни
сходны,
ни
Хорошие
вещи
дешевы,
плохие
Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью.

значению:
противоположны.
дороги.

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12 1/2 % случаев. Сколько раз солдат должен
выстрелить, чтобы поразить ее сто раз?
45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его место:
1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14?
46. Три партнера по акционерному обществу «Интенсивник» решили поделить прибыль
поровну. Т. вложил в дело 4 500 руб., К. – 3 500 руб., П. – 2 000 руб. Если прибыль
составляет 2 400 руб., то насколько меньше прибыли получит Т. по сравнению с тем, как
если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам?
47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:
1. Куй железо, пока горячо.
2. Один в поле не воин.
3. Лес рубят, цепки летят.
4. Не все то золото, что блестит.
5. Не по виду суди, а по делам гляди.
48. Значение следующих фраз:
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1–
сходно,
2–
противоположно,
Лес
рубят,
Большое дело не бывает без потерь.

3–

ни

сходно,
щепки

ни

противоположно.
летят.

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других?

50. В печатающейся статье 24 000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух размеров.
При использовании шрифта большого размера на странице умещается 900 слов, меньшего –
1 200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько страниц должно быть
напечатано меньшим шрифтом?
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Додаток Б
ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ» ЖІНОКВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
Мeтa прoгрaми – формування у майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців ДПСУ – умінь і навичок активної розумової і практичної діяльності,
оволодіння формами конкретного інструментального практичного аналізу професійних
ситуацій, закріплення професійних знань, підвищення професійної активності, сприяння
формуванню професійної компетентності через формування здатності до переосмислення
професійних завдань, ціннісно-мотиваційної, операційно-регуляційної та рефлексивно-оцінної
основ їх професійного становлення.
Зaвдaння прoгрaми – формування у майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців ДПСУ:
1) змістових аспектів мисленнєвих процесів: здатності охоплювати різні прояви
предмету діяльності, розширювати мисленнєвий діапазон, уміння бачити проблему, фокусувати
погляд на її сутності, здатності аналізувати, узагальнювати, виділяти головне, просуватися до
суттєвих змістових ознак предмету (явища); співвідносити вектор мисленнєвої діяльності з
рівнем операціоналізації набутих професійних знань (глибина, дієвість, адекватність, гнучкість,
повнота, структурованість) для конкретної ситуації або проблеми; розвиток оригінальності,
спонтанної активності, швидкості, сприйнятливості, плавності, деталізації для успішного
вирішення професійних проблем;
2) мотиваційних основ досягнення професійної успішності, військово-професійної
спрямованості та інтересу до прикордонної діяльності, осмисленого ставлення до професійних
цінностей, стимулювання потреби професійної причетності, навичок ефективної професійнорольової взаємодії; зняття перешкод сприйняття гендерних уявлень щодо соціальнопсихологічних характеристик і соціальних ролей; відчуття задоволення досягнутим, формування
конструктивних стандартів та вимог до себе та навколишніх;
3) навичок психологічної саморегуляції, нейтралізації афективних переживань, розвитку
стресостійкості та адаптивного потенціалу, організаторських умінь, комунікативних навичок;
формулювання професійних цілей, проектування значущих умов їх досягнення, узгодження
наявних ресурсів та необхідних енергетичних затрат;
4) ініціативності, почуття особистісної цінності; стимулювання потреби особистіснопрофесійного саморозвитку, самореалізації; навичок рефлексії власних можливостей, здатності
оцінювати результати професійної діяльності, з урахуванням актуального і бажаного
професійного майбутнього, здатності корегувати результати своєї службової діяльності.
ВСТУПНА ЧАСТИНА
Мета – невимушене знайомство жінок-військовослужбовців ДПСУ, створення
сприятливого психологічного клімату в тренінговій групі, засвоєння майбутніми молодшими
спеціалістами правил групової роботи, налагодження між ними зворотного зв’язку «учасник –
група» та «група – учасник», налаштування на рефлексію.
Ця тренінгова програма розрахована на 14 занять, із яких 2 заняття по одній годині
(вступне та заключне) і 12 – по дві години. Кожне заняття в тренінгу мало таку структуру
побудови: ритуал привітання; розминка; проходження обов’язкових вправ (завдань) які
спрямовані на вирішення завдань окремих блоків; рефлексія і ритуал прощання.
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Заняття (ознайомчо-вступне)
Ритуал привітання. Давайте привітаємо один одного. Пропоную перед початком
кожного заняття тренінгу вітати один одного потисканням рук. Однак це буде не просте
рукостискання. Нехай кожний з учасників групи підійде по черзі до всіх інших, схрестить свої
руки, візьме в них складені навхрест руки партнера і під час рукостискання скаже йому щось
приємне (комплімент, побажання тощо). Давайте це стане нашим ритуалом на відкриття
кожного заняття.
Методичні зауваження. Тренери презентують себе, повідомляють про свій професійний
досвід, розповідають про практику проведення подібних тренінгів, їх ефективність й
результативність. Тренери позначають мету й завдання тренінгу, його практичну
спрямованість. Оголошують правила поведінки учасників тренінгу й укладають
«психологічний контракт» – усна угода про те, як будуть працювати учасники протягом
тренінгового часу і у який спосіб розподіляється відповідальність за результати.
1. Бесіда «Правила поведінки в групі»
Мета: Ознайомлення учасників з правилами поведінки в групі.
Час: 8 хвилин.
Зміст. Оскільки ми проводимо наші заняття у формі тренінгу, то перш, ніж ми почнемо,
давайте познайомимося з основними правилами поведінки в групі.
1. Я говорю «я», а не «ми» або «усі». Коли я говорю «ми», то не несу відповідальності за
свої слова, а крім того, роблю їх поверхневими і менш цінними.
2. Я не використовую загальні фрази і штампи. Чим більше я говорю абстрактно і не
конкретно, тим менш ефективними стають мої слова. Загальні фрази є формою захисту.
3. Я говорю про те, що заважає мені брати участь у роботі групи. Якщо в якійсь ситуації я
внутрішньо не готовий брати участь у виконанні завдань, але не говорю цього, то у такий
спосіб лише заважаю собі продуктивно працювати.
4. Я не говорю про інших в третій особі (він, вона), а звертаюся безпосередньо до них.
Якщо в присутності людини про неї говорять у третій особі, у неї виникає почуття, що її не
помічають або не поважають.
5. Я уникаю закулісних розмов. Закулісні розмови приводять до зниження групової
єдності, а зрештою, і взаємної довіри учасників групи. Тому я ні з ким не перешіптуюся. Якщо
це роблять інші, я запитую їх, чи готові вони винести свої закулісні розмови на групове
обговорення.
6. Я завжди можу сказати «ні». Людина лише тоді відчуває в собі сили спробувати нові
способи поведінки, коли має змогу сама вирішувати, що вона може робити і про що говорити.
7. Усе, що я тут говорю і чую, не виноситься за межі групи. Кожному учасникові групи
легше і простіше відкритися, якщо він упевнений, що потім ніхто нікому сторонньому про це не
розповість.
8. Я намагаюся дотримуватися принципу «тут і тепер». Якщо людина зосереджена на
своїх минулих або майбутніх проблемах, вона не може сконцентруватися на тому, що
відбувається в групі. Замість того, щоб обговорювати свої плани або говорити про минуле, я
говорю про те, що відбувається зі мною саме зараз у групі.
2. Вправа «Знайомство в групі»
Мета: Знайомство учасників групи, інформування про цілі тренінгу, прийняття групових
правил взаємодії, розворушити тренінгову групу, представити членів групи один одному,
створити невимушену обстановку, зняти первісну емоційну напругу.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці,
бейджики по кількості учасників і для тренерів.
Час : 25 хвилин.
Методичні зауваження. Тренери презентують себе, повідомляють про свій професійний
досвід, розповідають про практику проведення подібних тренінгів, їх ефективність і
результативність.
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Кожному учасникові по колу пропонується назвати ім’я. Потім учасникам пропонується
висловитися про свої запити щодо тренінгу й очікування від участі в ньому. Зібрані запити
фіксуються на аркушах ватману. Тренери позначають мету й завдання тренінгу, його практичну
спрямованість. Оголошують правила поведінки учасників тренінгу й укладають
«психологічний контракт» – усна угода про те, як будуть працювати учасники протягом
тренінгового часу і у який спосіб розподіляється відповідальність за результати.
3. Вправа «Виготовлення картки-візитівки»
Мета: Виготовлення картки-візитівки для себе.
Необхідні матеріали: бейджики, маркери, олівці, ручки.
Час: 10 хвилин.
Методичні зауваження. Виготовити для себе картку-візитку, де вказати як би вам
хотілося, щоб до вас зверталися. Ім’я напишіть на аркуші. Прикріпити карточку-візитку до
одягу.
4. Вправа «Формулювання очікувань від тренінгу»
Мета: збір очікувань від тренінгу, формулювання цілей.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 15 хвилин.
Методичні зауваження. Тренер просить учасників записати у своїх блокнотах, з якою
метою вони сюди прийшли і що очікують від занять у цій групі. Сформулювати свої цілі і
очікують потрібно максимально чітко. Уявіть собі, що перед вами в будь-якому місці аудиторії
стоїть найбільш рішуча людина у світі. Уявили? Тепер станьте на це місце і повідомите свої цілі
іншим учасникам групи.
Обговорення. Що ви відчували, коли говорили про свою мету?
5. Вправа «Довірливе падіння»
Мета: перевірити готовність членів групи прийти на допомогу один одному, встановити
ступінь довіри всередині групи.
Час: 20 хвилин.
Зміст. Учасники прогулюються кімнатою. Несподівано хтось, каже: «Я падаю!». Починає
повільно опускатися на підлогу або падати вперед (у жодному разі не можна перекидатися
назад!). Решта повинні швидко поспішити на допомогу і підхопити того, хто потребує
підтримки перш, ніж він торкнеться підлоги. Як тільки учасник, який падає, «врятований», всі
розходяться по кімнаті, і дія повторюється знову.
Обговорення. Чи було страшно падати? Що Ви відчували, коли Вам надавали підтримку і
не давали впасти? Що Ви відчували, самі надаючи допомогу?
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БЛОК І
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЄВО-ЗМІСТОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙНОГО
МИСЛЕННЯ
Мета – формування професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів – жіноквійськовослужбовців ДПСУ.
Важливі навички, які знадобляться у подальшій військово-професійній діяльності
молодшим спеціалістам і сприятимуть розвитку їх, як професіоналів:
– здатності до пошуку, виявлення та розв’язання професійно-проблемних ситуацій на
основі її аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння;
– вміння вибудовувати стратегії розв’язання професійних завдань, з урахуванням
перспективного розвитку ситуації; розширення мисленнєвого діапазону, розвитку
сприйнятливості, гнучкості, оригінальності, активності, вміння деталізувати проблемнопрофесійні ситуації, спрямовувати мислення в практичний бік.
Заняття 1
1. Міні-лекція «Інтелектуальні карти Тоні Бьюзена»
Мета: Ознайомити учасників тренінгу з поняттям «інтелектуальні карти», що вони
дозволяють зробити, як їх створювати.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери (фломастери).
Зміст. Інтелектуальна карта, або карти мислення (mind-maps) – це відображення на папері
ефективного способу думати, запам’ятовувати, згадувати, вирішувати творчі завдання.
Розробка цієї методики належить Тоні Бьюзену, відомому письменнику, лектору і консультанту
з питань інтелекту, психології, навчання і проблем мислення. З їх допомогою досліджувані
мають змогу уявляти та описувати власні моделі мислення, змінювати та удосконалювати їх.
Ментальні карти, які застосовуються у названій методиці, мають альтернативний переклад з
англійської: «карти розуму», «інтелект-карти», «карти пам’яті» або «ментальні карти».
Найповніше їх характеризує переклад – «карти мислення».
Формування професійного мислення жінок військовослужбовців ДПСУ за допомогою
малювання ментальних карт заснована з урахуванням того, що їх мислення є
мультизавданнєвим, великий пласт інформації про світ вони сприймають візуально. Залучення
в процесі малювання сенсорного, візуального, тактильного каналів сприйняття інформації,
надання емоційного забарвлення малюнку завдяки використанню палітри кольорів формує
стійке включення усіх механізмів мислення та запам’ятовування. Крім того, регулярне
застосування методики у процесі вирішення службово-професійних завдань виводить мислення
прикордонників на найвищий креативний рівень.
Малювання Інтелект-карт дає змогу молодшим спеціалістам – жінкамвійськовослужбовцям:
– простіше опрацьовувати службову інформацією: запам’ятовувати, асоціювати,
сіпвставляти, синтезувати, аналізувати, візуалізувати прийняття рішень у проблемних
професійних ситуаціях. Одночасно активізувати мисленнєві процеси в обидвох півкулях
головного мозку, задіювати радіантне мислення та всі канали сприйняття, запам’ятовування та
відтворення інформації;
– будувати словесно-логічний ланцюжок, застосовувати його у процесі постановки чи
вирішення проблемних професійних ситуацій і наочно пояснювати свою професійну позицію
щодо вирішення окремих професійних питань колегам;
–
швидше та якісніше приймати рішення у повсякденній службовій діяльності,
створювати логічні та послідовні плани, розробляти нові, креативні службові проекти.
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Алгоритм створення Інтелект-карт з метою формування професійного мислення жіноквійськовослужбовців:
1. Підготувати білий листок паперу для малювання, мінімальний розмір якого А4 і
більше, маркери, ручки для письма, набір кольорових олівців із широкою палітрою.
2. Проблемно-професійна ситуація відображається у центрі паперу, вона визначається
словом або словосполученням, різнокольоровим асоціативним малюнком від якого в різні боки
відходять відгалуження.
3. Відгалуження не обов’язково мають радіантну форму, можуть бути у вигляді гілок
дерев, відростків аксонів, променів сонця, стежок у лісі, хвиль на морі – головне асоціативний
ряд із проблемною ситуацією.
4. По ходу відгалужень друкованими літерами вписуються варіанти вирішення
проблемно-професійної ситуації, та відгалужені від них асоціації у вигляді слів та (або)
символів чи малюнків, всі елементи промальовуються кольоровими олівцями, маркерами.
5. Під час промальовування слід «проживати» кожну асоціацію, співставляти із емоцією,
яка виникає при написанні (малюванні) такої асоціації, аналізувати варіанти вирішення
центральної проблемно-професійної ситуації, відстежувати мисленнєві операції які
супроводжують процес малювання ментальних карт.
6. Опрацьовувати цілісну картину, яка вибудувалась у процесі малювання ментальної
карти для прийняття остаточного професійного рішення.
Принципи малювання Інтелект-карт для вирішення проблемно-професійних ситуацій:
1. Інтелект-карти повинні містити не більше 5–7 головних змістовних блоків, які
складаються із синтезованих підблоків.
2. Дотримання принципу логічно-змістовно-асоціативної послідовності у процесі
малювання ментальних карт.
3. Максимальне застосування в процесі малювання різних візуальних кольорових
образів, символів, легких для запам'ятовування.
4. Зручно розмежовувати інтелект-карту на сектори: в центрі – проблемна професійна
ситуація, симетрично одна від одної – шляхи її вирішення. Якщо ситуація стосується подій у
часі, сектори можуть відповідати минулому, теперішньому та майбутньому.
Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами міні-лекції?
Як малювання ментальних карт допоможе Вам вирішити проблемно-професійну
ситуацію?
2. Вправа «Складання інтелект-карти»
Мета: навчити учасників складати інтелект-карти з метою вирішення проблемнопрофесійної ситуації.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, кольорові
олівці.
Зміст вправи. Скласти ментальну карту вирішення проблемно професійної ситуації, що
містить максимальну кількість варіантів її вирішення.
Робоче місце – має бути максимально привабливим і зручним для роботи. У зручному
тренувальному середовищі формуються сприятливі умови для проведення глибинного та
всебічного аналізу заданої проблемної ситуації.
Хід проведення: Тренер задає проблемно-професійну ситуацію. Учасники тренінгу
малюють в центрі чистого аркуша паперу багатобарвний тривимірний образ, в якому
висловлюють своє уявлення про задану проблемну ситуацію. Наступним кроком, у вигляді
відгалужень, на аркуші з’являються асоціації, які виникають унаслідок аналізу проблемнопрофесійної ситуації. Вони прописуються друкованими літерами та супроводжуються
кольоровими малюночками чи символами, що характеризують проблемну професійну
ситуацію, асоційовані з нею думки та емоції. Від швидкості малювання ментальної карти
залежить ступінь задіяності у цьому процесі підсвідомості молодших спеціалістів, яка минає
блоки та обмежувальні установки та дає змогу знайти оптимальні професійні рішення.
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Для прикладу розглянемо створення ментальної карти для окремої професійної ситуації
«злагоджена колективна робота військовослужбовців в пункті пропуску на Державному
кордоні», покроково:
1. У центрі карти стисло пишемо проблемно-професійну ситуацію – «колективна робота»,
малюємо рукостискання.
2. Визначаємо базові порядкові ідеї, які вписуємо над головними гілками ментальної
карти, а саме: що я можу зробити для злагодженості роботи в колективі? Подумки згадуємо:
вмотивованість, спільні цінності, постановка колективних цілей, шляхи їх досягнення,
командна робота, взаємодія, взаєморозуміння, сумісність, згуртованість, спільне вирішення
проблемно-професійних ситуацій, професійна компетентність, вміння ставити завдання та
делегувати обов’язки, вміння працювати в стислий проміжок часу, в складних умовах,
координовано, ризик і взаємодопомога, вміння брати на себе відповідальність, алгоритмічність
професійних дій, обов’язки, психологічний клімат у колективі.
3. За допомогою асоціацій, відбудові логічних ланцюгів створюємо асоціації з
первинними думками, які тезово відображені на ментальній карті та взаємопов’язані з
проблемно-професійною ситуацією. Відображаємо їх на папері словами та малюнками,
з’єднуємо їх у думках та на малюнках із базовими ідеями та між собою.
4. Емоції, що супроводжують такі асоціації, відображаємо також у малюнках та
розфарбовуємо кольоровими олівцями. Колір малюнків має велике значення, тому що
характеризує емоційний стан військовослужбовця у цей період часу.
5. Опрацьовуємо елементи карти з використанням аналітико-синтетичного,
класифікаторного, узагальнюючого, креативного можливостей мислення.
6. Цілісно опрацьовуємо отриману карту, обговорюючи її індивідуально та в групі,
знаходимо шляхи вирішення проблемно-професійної ситуації.
Обговорення. Після завершення роботи учасникам пропонується обговорити кілька
інтелект-карт за бажанням авторів, що створить підґрунтя для подальшого осмислення роботи,
при цьому слід озвучити такі переваги інтелект-карт для вирішення проблемно-професійних
ситуацій: вони забезпечують високу ступінь результативності під час вирішення проблемнопрофесійних ситуацій. У результаті злагодженої роботи обидвох півкуль головного мозку,
активації центрів, які відповідають за моторику, емоції, логіку, інтуїцію – ментальні карти
допомагають комплексно та багатогранно вирішувати проблемно-професійні ситуації та
формувати при цьому професійне мислення прикордонників.
Рефлексія заняття. Обговорення питань: «Що нового я дізнався та зрозумів на
тренінгу?», «Чим отриманні у результаті тренувань знання можуть бути корисними для мене
при подальшому проходженні служби на Державному кордоні?», «Що мені найбільше
сподобалося та не сподобалося на тренінгу, примусило замислитися, спонукало до дій,
мотивувало на досягнення успіхів у вирішенні проблемно-професійних ситуацій? Чому? Чи
можу я застосовувати отримані знання у своїй професійній діяльності? Чи буду я це робити?
Чому?».
Ритуал прощання. Давайте попрощаємося, використовуючи наш ритуал. Встанемо в
тісне коло. Покладемо руки на плечі один одному. Заплющимо на хвилину очі і подумки
передамо один одному всі можливі позитивні емоції, відчуття, побажання.
Заняття 2
1. Вправа «Формулювання гіпотез»
Правильно сформульована гіпотеза забезпечує оптимальне вирішення проблеми.
Завдання 1. Пропонується записати на аркуші паперу незвичайні проблемно-професійні
ситуації, пов’язані зі звичним об’єктом, наприклад зі військовою формою. Уявіть, для чого Вам
військова форма, з чим вона асоціюється? Що ви з нею можете зробити, як застосувати в різних
ситуаціях? Потрібно придумати якомога більше варіантів.
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Завдання 2. Дано такі предмети: кнопки, крейда, свічка, олівець, ключі, сірники, ручка,
брелок. Потрібно розташувати ці предмети на терезах у такий спосіб, щоб спочатку дані
предмети були в рівновазі, а потім цю рівновагу було порушено.
Завдання 3. Уміння побачити незвичне у звичному: необхідно пригадати якусь
психотравмуючу ситуацію. Спробуйте знайти у ній 2–3 позитивних моменти, прожити цю
ситуацію у позитивному руслі із застосуванням опорних позитивних моментів.
Обговорення. Правильно сформульована гіпотеза забезпечує оптимальне вирішення
проблеми.
2. Вправа «Розвиток креативності у службовій діяльності»
Уміння синтезувати раніше відомі способи вирішення проблеми в нові способи з
використанням цікавих ідей, що удосконалюють одержаний результат. Для реалізації такого
вміння необхідна наскрізна інформація про проблему. Допомагає також і здатність викликати у
свідомості образи і створювати з них нові комбінації.
Модуль 1. Формування креативного мислення
Завдання 1. Пропонуємо продумати і відтворити ідеї, для чого можна використовувати
різноманітні предмети, наприклад, ремінець, носовичок, олівець, пляшка, шматок дроту, скло у
формі кола тощо. Слід опрацювати та відтворити якомога більше таких ідей.
Завдання 2. Полягає у відображенні на листі паперу фігур людей лише за допомогою
визначених геометричних фігур: кола, трикутника, прямокутника, овалу, ромбу, трапеції, які
можна застосовувати у різноманітних комбінаціях
Завдання 3. Знання областей застосування предмета (наприклад, бомба) за аналогією
подібності його властивостей з властивостями інших предметів (куля, ракета, граната...).
Пропонуємо придумати та відтворити за 5 хвилин максимальну кількість таких аналогій.
Завдання 4. Внесення змін до то, що вже є, або комбінування новими способами того, що
вже є: співставлення малюнка 1 – на якому намальовано дерево, з малюнком 2, на якому
зображено розмежувальну лінію на кордоні, з метою утворення малюнка, який би відображував
методи недопущення проникнення порушників через Державний кордон.
Завдання 5. Створення малюнка, за допомогою домальовування уже наявного, на якому
зображені (чашка із кавою, м’яка іграшка, гітара, граблі, віник та совок) на тему дружніх
стосунків у військовому колективі.
Завдання 4. Військовослужбовцям пропонують два випадково вибраних слова. Необхідно
назвати для них якомога більше спільних ознак та класифікувати зазначені ознаки за групами.
Стандартні відповіді містять в собі вказівку на зовнішні характеристики речей. Оригінальні
відповіді є результатом аналізу суттєвих ознак. Наприклад, «човен» і «тарілка». Стандартні
відповіді: мають поглиблення, можна налити рідину. Оригінальні відповіді: виріб рук людини,
можуть триматися на поверхні води тощо.
Модуль 2. Позиціонування себе як креативного тренера
Відтворення аналогічних наведеним вище завдань у парах.
3. Вправа «Критичне оцінювання»
Критичність мислення – вміння здійснити перевірку висунутих гіпотез, з метою
вироблення оптимальних рішень, визначення ступеню їх прийнятності та сфери можливого
застосування. Уміння мислити критично – це не вишукування недоліків, а об’єктивна оцінка
позитивних і негативних якостей у пізнаваному предметі або явище, схильність ставити під
сумнів «очевидне», загальновизнане.
Критичне мислення завжди спрямоване, адресне, на відміну від критиканства. Воно
проявляється у суворій оцінці своїх дій та вчинків, методів, прийомів і результатів праці.
Критичність спонукає людину до руху вперед, удосконалення своєї професійної майстерності,
вона є ознакою зрілого розуму.
Некритичний розум легко приймає будь-яке співпадіння за пояснення, перше рішення – за
остаточне. Критичний розум ретельно зважує всі аргументи за і проти своїх гіпотез і піддає їх
всебічній перевірці. Критичність обумовлена високою відповідальністю, постійним
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підвищенням вимог суспільства до праці професіонала. Ухвалення оптимального рішення
можливе лише після критичного осмислення ситуації.
Завдання 1. Тренер зачитує розповідь колишнього прикордонника про цікаву професійну
ситуацію, яка містить правдиві факти та явний вимисел. Кожний учасник тренінгу виписує на
окремих листках паперу речення, які на його думку слід піддати сумніву, із обґрунтуванням.
Прикордонники обмінюються думками.
Завдання 2. Прикордонники складають розповідь про професійну ситуацію, яка містить
правдиві факти та явний вимисел. Учасники тренінгу по черзі зачитують складені розповіді,
інші піддають критиці окремі факти із обґрунтуваннями. Розповідь повинна бути цікавою та
емоційно забарвленою.
4. Вправа «Невідступне думання»
«Невідступно думання» (як передумова для інсайту) означає вміння здійснити розумовий
процес відповідно поставленого питання до тих пір, поки рішення не буде отримано.
Завдання 1. Придумати машину, здатну рухатися по стелі, по від’ємній стіні (кут такої
стіни менше 90 градусів)? Яким повинен бути її двигун? Як вона має їхати? Хто може бути
водієм такої машини? Як вона має виглядати?
5. Вправа «Рухливість мислення»
Рухливість мислення характеризується виробленням великої кількості ідей при вирішенні
завдань. Для творчої людини, на думку Дж. Гілфорда, не складає труднощів перейти від одного
аспекту проблеми до іншого, без обмеження однієї-єдиної точки зору. Завдяки рухливості
мислення утворюється різноспрямованість розумової діяльності. Вибудовується її
різновекторність: 1) з одного боку, акцентується увага не на одній думці або гіпотезі, а відразу
на декількох, що дає змогу встановити між ними зв’язок; 2) з іншого – виявляється щось
спільне, типове у разі синтезування декількох гіпотез чи думок.
Завдання 1. Пропонується назвати слова, до яких застосовані три визначення одночасно:
наприклад, до слів «м’який», «білий», «їстівний» не тільки сир. А що ще? (Здатність мислити
незвично передбачає відсутність ригідності). Пропонуємо подібну роботу в парах.
Завдання 2. Задається у вигляді малюнка або словесного опису будь-який емоційний
образ, наприклад, «всередині тіла людини знаходиться сонце». Потрібно підібрати якомога
більше різних тлумачень до такого образу. Зокрема, у цьому разі можна написати: «У хворого
жар», «Людина випромінює добро», «Геніальний учений, що розгадав таємниці будови
Всесвіту» тощо.
Обговорення. Під час обговорення відповідей особлива увага зосереджується на
обґрунтуванні запропонованих інтерпретацій.
Заняття 3
1. Інтелектуальна гра «Чи ви вірите?»
Притча: Розум – все одно, що парашут, – проголосив викладач, йдучи на пенсію після
тридцяти років викладацької практики. – Він функціонує тільки тоді, коли відкритий.
Сміливість розуму – готовність приймати рішення в ситуації невизначеності, не лякатися
власних рішень і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією.
Сміливість мислення особливо необхідна в ситуації прийняття і реалізації відповідальних
рішень (зміна роботи, прийняття співробітника на важливу посаду, розлучення тощо).
Ведучий наводить різні інтелектуальні запитання, на які учасники дають відповіді «вірю»,
«не вірю». У результаті такого брифінгу відбувається активізація аналітико-синтетичних
здатностей мислення прикордонників. Наприклад: У київської електрички «Київ – Фастів»
нумерація вагонів має таку послідовність: 1, 2, 3, 7, 4, 6, 8, 5, 9, 10, 11.
2. Вправа «Переформулювання проблеми»
Переформулювання проблеми сприяє успішному вирішенню завдання.
Етапи: 1. Проговорення проблеми, грамотна її постановка. За необхідності, вербальносемантичне переконструювання та осмислення. 2. Визначення мети, якої потрібно досягти при
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вирішенні проблеми, згідно з виробленим планом дій. Рефлексування відповідності плану дій
поставленій меті.
Завдання 1. Вправа «Електронний переклад»
Прикордонники працюють парами. Кожний за допомогою електронного перекладача у
мобільному телефоні пише проблемно-професійну ситуацію та декілька разів переводить на
різні мови, а потім знову на українську. Кінцевий текст суттєво відрізняється від початкового,
учасники намагаються вчитатися у нього, висувають найбільш вдалі шляхи вирішення
поставленої проблеми та ракурси, під якими слід її розглядати.
Обговорення: кожний із учасників розповідає про висновки, зроблені під час виконання
цієї вправи, у яких випадках та професійних ситуаціях слід використовувати зазначену вправу,
які нові ідеї виникли при вирішенні зазначеної проблемної ситуації, у який спосіб відбулося її
переформатування.
Завдання 2. Вправа «Карта перешкод»
Для виконання вправи прикордонникам пропонують подумати про певну складну
професійну ситуацію. Після цього кожний отримує лист паперу, розміщує його по горизонталі і
поділяє на три рівні частини. У першій колонці треба записати бажаний результат: те, чого б
хотілося досягнути та теперішнє положення справи, в середній колонці описується перешкода –
те, що на думку прикордонника, заважає перетворенню поточного положення справ у бажаний
результат (вирішення проблемно-професійної ситуації). Завдання полягає у переформатуванні
описаних перешкод у питання у такий спосіб, щоб кожний з них починався із запитання «Як?».
Сформулювати не менше трьох запитань з приводу кожної перешкоди.
Обговорення: Учасники висловлюються щодо емоцій, які виникали у них до виконання
завдання, у процесі та після його виконання. За бажанням деякі учасники діляться змістом своєї
роботи.
Завдання 3. Вправа «Крок до мети»
Вправа спрямована на конкретизацію дій, які потрібно здійснювати для досягнення
поставленої мети. Учасникам дають завдання намалювати горизонтальний відрізок, виділити на
ньому 11 крапочок на рівній відстані і позначити їх цифрами від 0 до 10. Цей відрізок
символізує шлях до досягнення мети. Крайня ліва відмітка (0) – позначає ситуацію, коли мета
не досягнута взагалі, крайня права (10) – ситуацію, коли мета досягнута повністю і у
найоптимальніший спосіб. Прикордонників просять описати біля кожної із зазначених крапок
по декілька слів, які описуватимуть відповідно найкращий та найгірший шлях вирішення
проблемної ситуації. Після цього учасників просять обвести місце на прямій, в якому вони
знаходяться на шляху досягнення мети. На цьому місці прикордонники записують відповідну
цифру та описують поточне положення справ. Наступний крок малювання стрілочки від
теперішнього положення справ до наступної, яка асоціюється як найближчий крок на шляху до
досягнення мети. Навіть якщо мета поки що не досяжна, потрібно зробити цей проміжний крок.
Дається завдання продумати і розповісти що конкретно зробити для здійснення цього кроку,
визначитись із часовим проміжком його здійснення.
Психологічна мета вправи полягає у розвиненості навику конкретизувати мету в задачах,
осмислювати кроки її досягнення та здійснювати перехід від думок до дій.
Обговорення: Кожний прикордонник озвучує що в майбутньому він намагається
досягнути, йдучи за такою схемою (приєднується зовнішня мотивація). Потім здійснюється
обговорення щодо можливості застосування такої техніки у професійній діяльності.
3. Вправа «Заборонений рух»
Тренер виконує рухи, учасники повторюють їх, крім «забороненого». Учасник, який
виконав «заборонене» рух, вибуває з гри.
Прикордонники встають у коло на відстані витягнутих у сторони рук. Тренер також стає з
ними в коло і пропонує виконувати за ним усі рухи, за винятком «забороненого», який він сам
установив. Наприклад, не можна поставити руки на пояс. Тренер виконує різні рухи, а всі
присутні повторюють їх. Раптом ведучий виконує «заборонений рух». Хто з учасників гри
помилиться, той робить крок уперед або штрафується. Потім він продовжує грати. Гра
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проводиться впродовж 5–6 хв, після чого тренер визначає учасників, які не припустилися
жодної помилки. Вправа допомагає розвинути швидкість, гнучкість мислення та увагу.
4. Вправа «Символізація матеріалу»
Завдання 1. Заміна кількох понять одним більш абстрактним, але більш стислим.
Наприклад, слово «сніг» для лижника дуже абстрактно. Він вважає за краще конкретне
позначення снігу: «пороша», «крупа», «зерно», «глянець» і т. д. Придумайте узагальнююче
слово таким метеоявищам: хуртовина, заметіль, пурга, буран.
Завдання 2. У вигляді символу зобразити фразу: «Людина йде».
Завдання 3. Пропонуються 2 предмета, не пов’язані між собою. Необхідно назвати 2–3
предмети, які знаходяться між першим і другим і складали би мовби «перехідний місток» між
ними. «Перехідні» предмети повинні бути пов’язані між собою логічними зв’язками, які гравці
повинні спеціально обґрунтувати. Наприклад, «лопата» і «автомобіль».
Рекомендації: почуття гумору, дотепність допомагають згладити гострі кути в спілкуванні
і у такий спосіб нівелювати перешкоди, які заважають вирішенню проблеми.
5. Вправа «Творче перенесення»
Творче перенесення – це вміння творчо застосовувати знання, набуті під час вирішення
одного завдання, для вирішення іншого; здатність до переносу функцій одного предмета на
інший; вміння створити асоціативні зв’язки між неоднорідними явищами. Формує у
прикордонників здатність до вироблення узагальнених стратегій вирішення проблемнопрофесійних ситуацій. Основний механізм перенесення характеризується вмінням об’єднувати
нову інформацію із раніше відомою.
Перенесення – показник ступеню навченості, у разі досягнення якого ті, кого навчають,
здатні застосовувати отримані теоретичні знання на практиці творчо, у нестандартних
ситуаціях, виробляти нові вміння та навички на базі вже сформованих.
Приклад: Батько поливав у саду квіти, підбіг син і сказав, що йому незручно їздити на
велосипеді. Неважко здогадатися, у який спосіб шланг перетворився в першу велосипедну
шину.
Завдання. Пропонується намалювати на листку паперу сонце, в центрі якого потрібно
зобразити символічний автопортрет і на 2–3 його променях написати якості, які допомагають
прикордоннику долати складні життєві ситуації. Заповнивши лист, учасники передають свої
малюнки колом. При цьому кожен, отримавши лист іншого учасника, підписує на одному
промені назву якості, що підкреслює, на його погляд, індивідуальність автора малюнка.
Результати обговорюються.
Заняття 4
1. Вправа «Побудова за алгоритмом»
Чіткість мислення – вміння ідентифікувати проблему з високим ступенем ясності. Ясність
розуму – здатність послідовно і логічно мислити, детально аналізувати факти і явища, не
беручи нічого на віру, а також висувати нові професійні рішення (ідеї).
Завдання 1. Побудова повідомлення за алгоритмом. Прикордонникам пропонують
розповісти про визначені події з дотриманням певного для всіх алгоритму. Наприклад, зручно
користуватися наступним алгоритмом: факт (що саме сталося) – причина – привід – супутня
подія – аналогії і порівняння – наслідки. Про що б не йшлося, оповідач повинен обов’язково
фіксувати в своєму повідомленні все відмічені моменти алгоритму у наведеній послідовності.
Як альтернативний варіант можна використовувати алгоритм, запропонованим ще Цицероном:
хто – що – де – чим – навіщо – як – коли. Є можливість розробити свої власні алгоритми за
аналогією з наведеними.
Завдання 2. Вирішення і розробка в парах логічних задач: Сергію удвічі більше років, ніж
буде Саші тоді, коли Толі виповниться стільки, скільки Сергію зараз. Хто з хлопчиків старший,
хто молодший, хто середній за віком? (Відповідь: старший – Сергій, молодший – Саша,
середній – Толя).
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2. Вправа «Переструктурування»
Розумова операція бачення структури об’єкта орієнтована на реконструювання
незнайомої ситуації в знайому, звичну. У разі набуття такого навику труднощі, які виникли у
незнайомій ситуації сприймаються і вирішуються швидко, із низьким стресовим
навантаженням.
Східне мислення відштовхується від структури та змісту матеріалу (детермінація від
об’єкта, орієнтація на те, що буде). Європейське ж мислення визначається цілеспрямованістю
(детермінація від суб’єкта, від заданої мети). Структурування, як і переструктурування, є
різними сторонами одного і того самого процесу. Переструктурування проблемної ситуації –
модифікація тих чи інших базисних рис її проблемності, що тягне за собою зміну в поведінці і
взаємодії учасників процесу.
Переформулювання завдання є стратегією рішення, яка оптимально підходить для
вирішення якісно нових чи не чітко поставлених завдань. У разі, якщо завдання буде по-іншому
сформульовано, простіше знайти її оптимальне рішення.
Завдання. Робота в парах. Учасники формують пари (уявно начальник – підлеглий),
начальник озвучує професійне завдання (отримане від тренера), яке підлеглий ніколи не
виконував. Підлеглий повинен переформатувати завдання, розкласти його на підзавдання, які
він раніше виконував, чи знає як виконувати. Нове завдання повинно містити зрозумілі для
підлеглого слова і дії, а варіант його вирішення складати логічний ланцюжок послідовних дій.
Учасники міняються ролями.
3. Вправа «Пошук альтернативи»
Альтернативність мислення пов’язана з умінням своєчасно відмовитися від неспроможної
гіпотези. Ефект «звуженого зору» – перелякана людина насилу може перевірити альтернативу.
Альтернативний стиль мислення – це стиль мислення, що допускає протилежний варіант
вирішення, яке спочатку здається оптимальним, тобто, коли мислиш – вмій заперечувати
самому собі. Альтернативне мислення – вміння бачити єдність протилежних або тих, що
виключають одне одного, істинних визначень предмета або явища; знаходити точки дотику між
протилежними визначеннями. Альтернативність характеризується умінням сприймати,
розуміти, приймати і використовувати точки зору, протилежні власним. Антирішення – це
розумові дії, які можуть послабити або посилити розв’язувану проблему.
Завдання 1. Прикордонники сідають у коло, закривають очі, беруть один одного за руки.
Тренер за допомогою методики «наведення», заводить учасників тренінгу у ліс, де вони
здійснюють охорону державного кордону, і модулює проблемну ситуацію, в якій вони не
можуть зустрітися і знайти дорогу назад. Потім кожний прикордонник називає шляхи виходу із
цієї проблемно-професійної ситуації, опрацьовуючи за допомогою образів уяви всі можливі
ризики для життя, кожен наступний спікер наводить альтернативні шляхи та ризики. Після
цього прикордонники відкривають очі і в процесі обговорення формують основну та
альтернативну стратегії виходу із наведеної проблемно-професійної ситуації.
4. Гра «Асоціації»
Асоціації – цілеспрямована зміна смислової відстані між розглянутими поняттями.
Бідність асоціацій є свідченням досить низького інтелектуального рівня. Віддаленість
асоційованих понять, навпаки, свідчить про багатство інтелекту. Це здатність знаходити
спільне між віддаленими поняттями, наприклад, загальним словом між «небо», «кров»,
«Дніпро» буде слово «блакитний».
Завдання 1. Прикордонники сідають у коло. Тренер пропонує навести проблемнопрофесійну ситуацію, визначивши її одним словом. Інші по колу наводять асоціацію названому
слову українською та англійською мовами та будують логічний ланцюжок вирішення цієї
проблемно-професійної ситуації.
Завдання 2. Група ділиться на дві половини. Перша загадує проблемно-професійну
ситуацію. Потім кличе одного з членів другої групи і повідомляє йому це слово. Тепер він
повинен за допомогою жестів зобразити це слово. Надавати підказки за допомогою слів своїй
команді заборонено.
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5. Гра «Аукціон ідей»
Легкість генерування ідей і рішень. Чим більше людина породжує ідей, тим більша
ймовірність того, що буде знайдена оптимальна ідея. Завдяки таким вправам, відпрацьовується
навик розпізнавання і вирішення різних проблемно-професійних ситуацій.
Завдання 1. Тренер озвучує проблемно-професійну ситуацію. Прикордонники записують
на папері всі ідеї, які виникають у них для її вирішення протягом 10 хв. Потім учасники
обмінюються записами. Інший учасник озвучує ідею «Якби це була моя ідея, тоді проблемна
ситуація мала б такий варіант рішення…..закінчує речення».
6. Гра «Скульптура»
Діалогічність мислення, як вміння спілкуватися та сперечатися з собою, є обов’язковим
компонентом мислення. За допомогою гри відбувається активація конвергентного та
дивергентного типів мислення.
Завдання 1. «Скульптура». Група ділиться на дві команди. Дається завдання
«сформувати» за допомогою малюнків та символів скульптури на теми «Впевненість –
невпевненість», «Добро – зло», «Гармонія – дисгармонія», «Любов – ненависть» тощо.
Сприйняття кожної скульптури описується «глядачами», які відповідають на питання «Що
намальовано на малюнку?», потім «скульптори» пояснюють сутність свого задуму.
Обговорення. Після виконання завдання обговорюються і пояснюються відчуття при
зображенні кожної скульптури.
Заняття 5

1. Гра «Дебати»
Мислення у процесі дебатів провокує інтелектуальну полеміку. Включення опонента в
дискусію означає вміння викликати резонанс з його боку, визначає його слабкості.
Людина готова до полеміки, коли вона: а) може сміливо висловлювати свою точку зору;
б) хоче вникнути у сутність, виробити своє бачення обговорюваної проблеми; в) відчуває
розуміння і схвалення з боку співрозмовника; г) не згодна із запропонованою позицією;
д) висловлює щире ставлення до викладення інформації.
Мислення під час проведення дебатів породжує такі міркування, які викликають
душевний відгук опонента і спонукають до спільного інтелектуального пошуку істини.
Виникнення пізнавального інтересу відбувається завдяки вмінню тримати паузу, зберігати
спокій, залишатись виваженим, оскільки в такі моменти відбувається напружена інтелектуальна
робота. Особливу цінність має обговорення напрацьованих рішень і ідей, тому ніколи не треба
шкодувати часу на рефлексію проведених дебатів.
Завдання 1. Присутні прикордонники ініціюють дебати на тему: «Чому чесним бути
вигідніше, хоча відомо, що чесний завжди буває «в дурнях» у нечесного?». Важливо
організувати творчу роботу з питаннями аудиторії, заохотити присутніх так відповідати на
запитання, які виникають в аудиторії, щоб у слухачів посилювалося бажання питати ще.
2. Гра «Прес-конференція»
Розкутість мислення – готовність до внутрішньої свободи, тобто здатність до вибору
однієї з кількох альтернатив до її перевірки.
Завдання 1. Група розділяється на дві підгрупи. Одна – надає пояснення з приводу
наведеної проблемно-професійної ситуації. Інша виступає у ролі журналістів, намагаючись
задати більше каверзних запитань. Після цього групи міняються ролями. Під час обговорення
виокремлюють труднощі у відповідях на запитання, що не давало почувати себе розкутим, коли
задавали «незручні запитання».
3. Вправа «Позитивне мислення»
Позитивність мислення – вміння мислити «світлими» категоріями, тобто категоріями
успіху. Це заміна негативної мети на позитивну, яка сприяє досягненню позитивного
результату. Завдання позитивного мислення – сформувати позитивні оцінки, судження,
погляди, які упереджують негативну оцінку або переоцінку труднощів, занижену самооцінку.
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Формування звички мислити позитивно, ставитися до себе та навколишніх із радістю і
любов’ю має надзвичайно важливі наслідки, які призводять до зміни загальної тональності
емоційного фону і сприяють подоланню особистісних та професійних проблем.
Загалом формування позитивного мислення передбачає усвідомлення матеріальності
думок та спроможності керувати ними, осмислення проблеми змінення негативної «Яконцепції», на нову «Я-концепцію», формування позитивного образу – програмування
підсвідомості (управління думками за допомогою застосування різноманітних способів
психологічних та педагогічних – самонавіювання, візуалізації, педагогіки успіху, позитивного
підкріплення). Вироблення у процесі тренування звички до управління думками, емоціями,
формування оптимістичних якостей особистості.
Завдання 1. Тренером наводиться надскладна проблемно-професійна ситуація.
Незважаючи на це, кожний учасник тренінгу здійснює позитивну візуалізацію вирішення цієї
проблеми: у деталях проговорюються всі шляхи досягнення мети.
Наступним кроком кожен виокремлює риси, якості і кроки, які необхідні для позитивного
вирішення цієї ситуації, але проговорює їх у теперішньому часі, нібито він уже має необхідні
інструменти вирішення цієї проблемно-професійної ситуації і вирішує її у даний момент часу у
своїй уяві.
Прикордонник заплющує очі і уявляє себе в центрі проблемно-професійної ситуації, ніби
він бере участь у зйомках фільму, проживає її у позитиві, розповідає учасникам тренінгу все в
деталях.
Інші прикордонники кажуть йому добрі слова, хвалять його за пророблену роботу,
звертаючись у теперішньому часі, ніби проблема вирішена тут і тепер.
У результаті описаних вправ мислення учасників тренінгу переформовується у такий
спосіб, що у них виникає віра в себе, позитивний настрій, емоційний підйом. Учасники
відчувають ресурс для вирішення будь якої надскладної проблемно-професійної ситуації.
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БЛОК ІІ
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙНОГО
МИСЛЕННЯ
Мета – формування військово-професійної спрямованості та інтересу до прикордонної
діяльності майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ; усвідомлення
життєво-професійних цінностей; формування відчуття професійної причетності та задоволення
досягнутим, навичок ефективної безконфліктної професійно-рольової взаємодії; актуалізації
гендерних уявлень та зняття бар’єрів сприйняття соціально-психологічних характеристик і
статево-рольових стереотипів; осмисленого конструктивного ставлення до професійних
обов’язків.
Заняття 1
1. Вправа «Цінність професії прикордонника»
Мета: визначення особливостей професії прикордонника шляхом порівняння з іншими
професіями.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 20 хвилин.
Методичні зауваження. Тренер пропонує записати на листку 5 професій, найбільш
близьких до професії прикордонника. З окремих списків учасників формується загальний.
Записані в ньому професії порівнюються у процесі групового обговорення з професією
прикордонника за такими критеріями: а) соціальні функції (значущість) в суспільстві;
б) особистісний портрет типового представника професії; г) подібність професійних завдань,
методів діяльності.
Обговорення. Які професії потрапили до списку. Чому?
2. Вправа «Образ професіонала»
Мета: визначення особистісних якостей, необхідних для успішної професійної
діяльності.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 25 хвилин.
Методичні зауваження. Тренер пропонує подумати і записати кожному 10 якостей,
необхідних для успішного виконання службових обов’язків. Потім проводиться дискусія,
основна мета якої – виокремити загальний список якостей, важливих для сучасного
прикордонника. При цьому кожен учасник повинен висловити свою аргументовану думку із
прикладами. Найбільш притаманні професійні якості методом голосування узагальнюються та
формують інший загальний список, у вигляді таблиці.
На наступному етапі кожен учасник записує у свій аркуш затверджений загальний
список якостей. Він може мати такий вигляд:
Список базових якостей
Якість
Самооцінка
1.
1...2...3...4....5
2.
1...2...3...4....5
…
...
10.
1...2...3...4....5
Потім у графі «Самооцінка» кожен з учасників оцінює свій рівень розвиненості кожної з
якостей за 5-бальною шкалою. При цьому необхідно підписати оціночний аркуш і здати
ведучому тренінгу. Він знадобиться для подальших занять.
Обговорення. Які якості стали провідними для військового фаху, чому? Наскільки вони
розвинуті в учасників тренінгу?
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3. Вправа «Професійна ідентичність»
Мета: Первинний аналіз власної професійної ідентичності.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Кожному учаснику групи пропонують за допомогою вільних асоціацій
проаналізувати свою професійну ідентичність. Для цього учасники пишуть два слова-стимули:
«військовий» та «прикордонник». До кожного слова потрібно по колу написати 10 слівасоціацій. Асоціації до слова «військовий» потрібно писати одним кольором, до слова
«прикордонник» – іншим. Після створення переліку слів-асоціацій, пропонується дати кожному
слову якісну характеристику. У такий спосіб створюються два концентричні кола з особистими
асоціаціями до слів «військовий» та «прикордонник». Далі пропонується поміркувати про
власну професійну ідентичність. У центрі пишеться займенник Я, і навколо нього малюються
два кола – центральне та периферійне. Кожному учаснику пропонують з якостей, написаних в
асоціаціях на слова «військовий» та «прикордонник», вибрати ті, які, на його думку, властиві
йому самому. При цьому потрібно яскраво виразні якості записувати в центральному колі, а
інші – на периферії. У результаті роботи виникає яскрава візуальна картинка, яка відображує
сприйняття себе людиною-професіоналом.
Обговорення. Колір якої професії переважає? Які риси і з яких професій переважають у
центральному та периферійному колах? Яким кольором записані позитивні, а яким негативні
якості?
4. Вправа «Я люблю свою професію»
Мета: Визначення ставлення учасників до професії прикордонника, чинників, які
зумовлюють в учасників позитивні та негативні емоційні переживання, пов’язані із професією
та професійною спільнотою.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Учасникам пропонують у відрізок часу 7–10 хвилин виділити 3–5 найбільш
характерних для професії прикордонника радощів (що мотивує представників цієї професії до
досягнень, являється найважливішим у житті та на службі…).
Обговорення. Після закінчення запропонованого часу кожний учасник розповідає про
наведені ним аспекти, що сприяють мотивації (можна показувати за допомогою пантоміміки, а
інші учасники – відгадують). Під час обговорення прикордонники уточнюють, висловлюють
свої думки.
5. Вправа «Почуття успіху»
Мета: Вправа спрямована на роботу з почуттям успіху.
Необхідні матеріали: блокноти, ручки, аркуші ватману, бейджики за кількістю учасників і
для тренерів.
Час : 20 хвилин.
Зміст вправи. Варіант 1. Учасникам пропонують утворити коло. Із присутніх вибирають
прикордонника, який виявив бажання першим відчути успіх. Зазначена особа виходить у центр
кола, інші учасники бурхливо йому аплодують. Це триває рівно стільки, скільки захоче
учасник. Після цього прикордонник, який знаходиться у центрі кола, дякує групі (говорить
«спасибі», кланяється тощо ) і повертається до кола. Далі виходить наступний учасник.
Варіант 2. Доброволець стає в середину кола. Інші члени групи встають на одне коліно, їх
руки розташовані за спиною. Усі повільно витягають руки вперед, одночасно піднімаються і
повторюють ім’я учасника, що стоїть в середині. Після цього члени групи піднімають руки
вгору над головою й дедалі ближче підходять до учасника в середині кола, голосно
виголошують його ім’я, поки не відійдуть достатньо близько.
Цікаво спостерігати реакції учасників, що стоять у центрі кола. Хтось при цьому входить
у кураж і розкланюється, інші ніяковіють, говорять «спасибі», але група не відпускає їх,
продовжує нагороджувати оплесками. Вправа піднімає настрій учасників, аж до захвату, і дає
змогу завершити заняття сильними позитивними емоціями.
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Обговорення. При роботі з почуттям успіху учасникам пропонують обговорити свої
почуття. У процесі обговорення кожний детально розповідає про свої відчуття, переживання,
те, моменти що викликали напругу.
6. Вправа «Ідентифікація»
Мета: Оцінювання професійно-важливих якостей учасників.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Учасникам надають атрибути професії − у великому аркуші паперу, посередині
вирізають фігуру, домальовують навколо неї (на папері) атрибути професії. Прикордонникам
пропонують промовляти текст і при цьому доповнювати та розширювати незакінчені речення:
«Я – прикордонник. Я усвідомлюю себе прикордонником оскільки …. Я є представником ……
спільноти …… Мені подобається бути прикордонником. Прикордонник – це ….. Я поділяю
цінності цієї професії, а саме ….. У професії прикордонника я відчуваю …».
Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли після виконання тренінгової вправи?
Заняття 2
1. Гра «Переговорний подіум»
Мета: дослідити особливості власної поведінки в ситуації боротьби за обмежений ресурс
в умовах стислого часу.
Учасників поділяють на групи по 3–4 особи. Кількість команд не повинна бути менше
чотирьох. Гра проводиться в кілька раундів відповідно до кількості команд. Тренер складає
таблицю-матрицю.
Приклад таблиці для 4 команд наведено нижче:
Номер команди

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

Загальний
підсумок

1
2
3
4
Учасників розміщують окремо; у центрі кімнати перед кожною з груп ставлять вільний
стілець – «переговорний подіум». На цьому місті будуть вести переговори представники груп (у
кожному раунді – новий представник).
Обмеженим ресурсом можуть виступати гроші, техніка, предмети побуту тощо. У
залежності від дефіцитного ресурсу визначається специфіка команд, які можуть складати
представники різних відділів, організацій, департаментів. Наприклад, обмеженим ресурсом
пропонуємо, зокрема: для розподілу в чотири етапи надходять 25 індивідуальних літальних
апарати (трьома партіями по шість і одна з семи штук), на які претендують департаменти:
охорони здоров’я, міського господарства, МНС та туризму. Команди виступають за визначений
раніше департамент.
Інструкція учасникам. Зараз у відрізок часу, що дорівнює п’яти хвилинам, необхідно в
середині своїх підгруп обговорити кількісну потребу вашого департаменту в літальних апаратах
і знайти аргументи, за допомогою яких вам доведеться її обґрунтувати. Наступним кроком
команди обирають та визначають стратегію переговорного процесу.
На початку раундів переговорів представник кожної команди за одну хвилину
обґрунтовує потребу свого департаменту в літальних апаратах. Те, що він не встиг сказати
перед першим раундом, може сказати перед початком наступних. Виступати перед кожним
раундом може один і той самий гравець або різні – на розсуд команди. Однак у переговорному
процесі беруть участь усі представники.
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Наприкінці аргументованого виступу представників всіх команд учасники переговорного
процесу збираються біля «переговорного подіуму» для прийняття рішення про розподіл
летальних апаратів між департаментами. У кожному переговорному процесі присутній свій
«лідер раунду», його завдання – організувати обговорення з представниками команд у певний
проміжок часу і прийняти остаточне рішення. На даному етапі ніхто з членів команди не
втручається у дискусію між представниками переговорних груп, які сидять на переговорних
стільцях «переговорного подіуму».
Час переговорного процесу обмежений та змінний у кожному раунді. Умова, яку треба
запам’ятати лідеру раунду, – він неодмінно повинен навести потрібні аргументи в заданий
проміжок часу, інакше його команда не отримує літальних апаратів і припиняє участь у грі.
Лідерів раундів, послідовність їх виступу визначає тренер і закріплює за командами. Час
переговорного процесу кожного раунду триває від однієї до трьох хвилин. Переговорний
процес фіксується на відео.
Обговорення. Після закінчення гри відбувається аналіз процесу спочатку всередині
команд. Наступним кроком представники розповідають про намічені на початку гри стратегії та
їх корекцію, яку було здійснено у процесі гри. Далі учасники переглядають відеозаписи
переговорного процесу, що дає змогу уточнити особливості власної поведінки та переговорних
стратегій колег, їх стиль, вдалі та невдалі прийоми.
2. Вправа «Професійні обмеження і перешкоди»
Мета: Підвищення рівня усвідомлення учасників можливих перешкод на шляху
досягнення професійних цілей і уявлень про способи їх подолання.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Прикордонникам пропонують вказати декілька найбільш значущих обставин, які,
на їх думку, можуть перешкоджати їх професійній кар’єрі.
Обговорення. Після узагальнення індивідуальних відповідей, тренер робить висновки про
орієнтованість прикордонників на зовнішні труднощі, обставини, які залежать від інших людей
чи подій. Значно менше уваги вони приділяють внутрішньоособистісним проблемам.
3. Міні-лекція «Гендер та гендерні характеристики особистості»
Мета: Ознайомити учасників тренінгу зі соціально-психологічним змістом поняття
«гендер», розповсюдженими буденними гендерними уявленнями, психофізіологічними і
психологічними відмінностями між особами, які мають різну стать. Відбувається розбір понять
«гендерний стереотип», «гендерні ролі», «гендерна ідентичність», «маскулінність»,
«фемінінність», «андрогінність».
Необхідні матеріали: Робочий зошит учасника тренінгу, олівці, ручка, маркери, короткий
гендерний глосарій (довідковий матеріал на окремих аркушах паперу).
Час: 30 хвилин.
Зміст. Термін «гендер» вказує на соціальний статус і соціально-психологічні
характеристики осіб, які пов’язані зі статтю і сексуальністю, що проявляється у взаємодії з
іншими людьми. Гендерні ролі відносять до соціальних ролей, які містять певні установки,
цінності і поведінку, визначені суспільством. Вони диференціюють людей у суспільстві за
ознакою статі. Статус майбутнього чоловіка або жінки належить людині з дитинства, а в
процесі гендерної соціалізації відбувається засвоєння певної гендерної ролі. Соціалізація –
процес засвоєння соціальних норм, правил, особливостей поведінки, ідентифікація із
соціальним середовищем. Гендерна соціалізація – процес засвоєння норм, правил поведінки,
установок відповідно до культурних уявлень про роль, положення і призначення чоловіка і
жінки в суспільстві. Гендерні стереотипи, що існують у суспільстві, впливають на процеси
соціалізації дітей, визначають їх спрямованість.
4. Вправа «Гендерні стереотипи»
Мета: з’ясувати сутність поняття «гендерні стереотипи», їх впливи на соціум в контексті
гендерних очікувань суспільства.
Час: 50 хвилин.
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Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Робоча група складається з 4–6 осіб.
На аркуші паперу, прикріпленому на дошці, яскравими маркерами в дві колонки
виокремлюють «типово чоловічі» і «типово жіночі» якості, які курсанти зачитують із
заповнених анкет. Зазвичай у кожній колонці опиняється від 10 до 30 якостей.
Тренер дає завдання: пригадайте гендерні стереотипи. Сформулюйте їх коротко,
наприклад: «жінки – емоційні, чоловіки – раціональні»; «жінка має бути красивою і сексуально
привабливою»; «чоловік повинен все знати і ні в чому не сумніватися».
Кожна група зачитує список стереотипів, які були виділені.
Коментар тренера: гендерні стереотипи можна виявити у всіх сферах життя індивіда:
самосвідомості, міжособистісному спілкуванні, міжгруповій взаємодії тощо.
Тренер звертає увагу на те, що знання узяті з досвіду учасників. Пропонує обговорити, які
з перерахованих якостей завжди належать лише дівчатам і жінкам, а які – юнакам і чоловікам.
Обговорення. Керівник називає по порядку якості, записані спочатку в першій, а потім у
другій колонці і пропонує їх обміркувати:
– чи зустрічалися в житті жінки чоловіки з протилежними якостями (добрий – злий,
розумний – безглуздий, сильний – слабкий, дбайливий – егоїстичний тощо);
– чи може цією самою якістю володіти людина іншої статі (жінка може бути мужньою?
Чоловік може бути ніжним і дбайливим?).
Аудиторія приходить до висновку, що явними і беззаперечними є лише фізіологічні
відмінності. Психологічні відмінності – відносні. Відмінності між індивідами однієї статі
можуть відрізнятись від загальних психологічних статевих відмінностей.
Завдання тренера звернути увагу на відносність і конструйованість уявлень, що реальна
суперечність і різноподібність соціостатевої поведінки людей у житті недостатньо
рефлексуються і усвідомлюються. У зв’язку з цим тренер пропонує курсантам проаналізувати
наслідки для індивіда гендерних очікувань суспільства.
5. Вправа «Ціна стереотипу»
Мета: з’ясувати вплив гендерних стереотипів на самореалізацію і життєвий простір
індивіда, якість життя.
Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Проаналізуємо стереотип «Чоловік – добувач, а жінка – берегиня». Висловлювані
по ходу обговорення ідеї запишемо в таблиці:
Для чоловіка
Для жінки
Вигоди
Втрати
Вигоди
Втрати
Під час аналізу зазначеного, зазвичай, учасники тренінгу ставлять під сумнів
стверджувальні у суспільстві «чоловічі» переваги, набуває міфічності колишня уява про те, що
основна соціальна роль жінки – народжувати та виховувати дітей, займатися побутом,
догоджати чоловіку.
Обговорення. Висновком може бути те, що неусвідомлене дотримання традиційних
гендерних стереотипів обмежує самореалізацію і життєвий простір індивіда, погіршує якість
його реального життя.
6. Вправа «Гендерні особливості кар’єри»
Мета: визначити вплив гендерних стереотипів на побудову прикордонниками кар’єри.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці,
роздавальні матеріали: «Особистісні якості ефективного керівника», «Характеристика основних
стилів управління», «Відмінності в стилях управління чоловіків і жінок», спеціально
розроблений для заняття бланк тверджень.
Час: 30 хвилин.
Зміст. Учасникам задають питання і просять обґрунтувати свої відповіді:
Ви відноситеся до типу людей, для яких характерні:
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1) переважна орієнтація на професійну діяльність, що включає в себе повну відмову від
створення сім’ї і народження дітей;
2) переважна орієнтація на родинні цінності, яка передбачає відмову від роботи;
3) поєднання професійних і родинних ролей.
За допомогою роздавального матеріалу «Особистісні якості ефективного керівника»,
учасники тренінгу складають список якостей, якими, на їх думку, повинен володіти ефективний
керівник; обдумують і обговорюють питання впливу гендерної приналежності на якість
керування.
Обговорення. Учасники повторюють характеристики основних стилів управління
(роздавальний матеріал «Характеристика основних стилів управління») і найбільш поширені в
зарубіжній і вітчизняній літературі точки зору що до впливу гендера на керівні якості
прикордонника; розбирають і обґрунтовують «Відмінності в стилях управління чоловіків і
жінок».
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БЛОК ІІІ
ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНО-РЕГУЛЯЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ
Мета – формування у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців
ДПСУ навичок саморегуляції поведінки та психофізичного відновлення, нейтралізації
афективних переживань; формування конструктивних проактивних стратегій подолання стресу;
організаторських умінь та комунікативних навичок, планування особистісно-професійного
розвитку та моделювання шляхів реалізації.
Заняття 1
1. Бесіда «Психологічна саморегуляція»
Мета: Ознайомити учасників тренінгу з поняттям саморегуляції, релаксації, методами їх
здійснення.
Час: 15 хвилин.
Зміст. Психологічна саморегуляція – система психологічних прийомів, які свідомо
використовує людина для регуляції свого психічного стану, корекції діяльності деяких
внутрішніх органів, розвитку уваги, волі, тобто для найбільш повної реалізації власних
потенційних можливостей. В основу принципів психічної саморегуляції людини покладено її
спрямований вплив на вегетативну нервову систему. Завдяки такому вмінню людина може
змінювати своє самопочуття та емоційний стан.
Саморегуляція в теперішній час формується за допомогою психотерапевтичних методик.
Для формування та тренування навиків саморегуляції слід використовують наведені
нижче методи, спрямовані на досягнення у учасників тренінгу стану релаксації:
− спеціальні комплекси фізичних вправ (ключ Алієва...);
− контроль дихання та дихальні вправи;
− нервово-м’язову релаксацію;
− аутогенне тренування;
− проективні психологічні техніки і прийоми;
− медитацію;
− різноманітні форми зворотного зв’язку.
Релаксація – особливий психічний стан людини, який виникає на фоні процесів розлитого
гальмування у корі великих півкуль головного мозку і характеризується зниженою
психофізіологічною активністю у всьому організмі або в його окремій ділянці.
Людина, яка може контролювати свій фізичний та емоційний стан, здатна приборкувати
страх, гнів, втому, керувати своїм настроєм, перебуває у стані власної впевненості, за
допомогою навику швидко входити у змінений стан свідомості. Зазначені вміння допоможуть
прикордонникам виконувати свої функціональні обов’язки навіть у найскладніших проблемнопрофесійних ситуаціях.
2. Комплекс вправ «Ключ Алієва»
Мета: Навчити прикордонників керувати своїм психофізіологічним станом, швидко
знімати напругу, відновлювати психологічні блоки між розумом та тілом. Зазначена методика
сприяє у досягненні психологічного резонансу, відчутті приємного ритму, у результаті рухів,
які відбуваються ніби самі собою.
Необхідні матеріали: килимок.
Час: 10 хвилин.
Методичні зауваження. «Ключ Алієва» допоможе прикордонникам ставати більш
витривалими та працездатними, тривалий час підтримувати стан бадьорості, швидко
відновлювати власні сили.
Проведення стрес-тестів:
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− чи розходяться руки мимовільно;
− чи сходяться руки мимовільно;
− «левітація» рук.
Проведення віброгімнастики;
Проведення синхрогімнастики:
– плескання руками (включення сил і впевненості в собі, відчуття свободи, впевненості та
бадьорості) руки як «батоги», частота плескання повинна синхронізуватися з силою напруги.
Ефект розгрузки шийно-грудного відділу хребта (разом з хльостами – голова розслаблена,
рухається вперед-назад – це дає змогу зняти напругу м’язів шийно-грудної області та
поліпшити кровообіг мозку);
– лижник (набуття врівноваженого психофізіологічного стану), особливо актуально у разі
прийняття важливих рішень, звільняє від метушні і хаотичних думок, дозволяє
сконцентруватися;
– «шалтай-балтай» (автоматичні рухи тіла, які допомагають досягнути стану релаксації),
вправа сприяє підвищенню психічної стійкості, дає змогу зняти напругу, набути позитивного
настрою;
– прогинання – прийом застосовується з метою формування впевненості в собі, адаптації
людей до стресових ситуацій за рахунок розслабляння шийних м’язів. Це дозволяє людині
залишатися дієздатною в умовах відчуття страху та напруги. Для досягнення результату
людина приймає незручну позу тіла: прес напружений, голова повертається вправо-вліво; угору
вперед, увага сконцентрована на поперековому відділі тулуба, його необхідно розслабити і
доторкнутися руками до підлоги без додавання додаткових зусиль;
– легкий танок (метафора складно координованих рухів, які слід здійснювати у кількості
3-4 спочатку однією, а потім іншою ногою). Розвиває координацію, підвищує психологічну
стійкість та розвиває гнучкість поперекового відділу хребта.
Обговорення. Після виконання вправи тренер пропонує учасникам обговорити свої
почуття. У процесі обговорення кожний коротко описує свої почуття: що було приємно чи
викликало напругу.
3. Вправа «Видихання стресу»
Мета: «Скидання» стресу.
Необхідні матеріали: килимок.
Час: 5 хвилин.
Методичні зауваження. Долоні учасників складені «лодочкою», ними необхідно
точковими ударами по тілу спускатися до стоп ніг, при цьому на повну потужність
проговорювати звук А-А-А-А-А.
Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонують поділитися своїми
відчуттями та враженнями.
4. Вправа «Активізація психічного стану»
Мета: Досягнення швидкої активізації психічного стану, зняття втоми, підготовка до
активних дій після виконання монотонної роботи.
Необхідні матеріали: килимок.
Час: 5 хвилин.
Методичні зауваження. Учасникам пропонують за допомогою поверхневого дихання
зробити декілька безперервних, енергійних циклів: вдих і різкий короткий видих через рот.
Обговорення. Після виконання вправи тренер пропонує учасникам поділитися своїми
відчуттями та враженнями.
5. Вправа «Прогресуюча м’язова релаксація Джекобсона»
Мета: За допомогою концентрації уваги формується здатність: а) розпізнавати
напруження в м’язах та відчуття м’язового розслаблення; б) оволодіння довільним
розслабленням напружених м’язових груп.
Необхідні матеріали: килимок.
Час: 15 хвилин.
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Методичні зауваження.
Послідовність вправи у процесі оволодіння релаксацією така:
Тулуб
Треба зробити дуже-дуже глибокий вдих. Почали! Найглибший вдих! Все повітря!
Глибше! Ще глибше! Затримайте повітря. Тепер видихніть, скиньте напругу, розслабтесь,
поверніться до нормального дихання. Чи відчули ви напруження в грудній клітині після вдиху?
Чи помітили ви розслаблення після видиху? Запам’ятаємо це відчуття, усвідомимо та оцінимо
його.
Повторимо вправу. Готові? Почали!.... Відчули напруження? Відчули розслаблення?
Спробуйте зосередитись на різниці Ваших відчуттів, щоб потім успішно досягти цього стану
знову. (Між вправами паузи 5–10 секунд).
Кисті рук
Тепер перейдемо до рук. Я попрошу Вас стиснути одночасно обидва кулаки настільки
сильно, наскільки це можливо. Готові? Почали!.... Стисніть кулаки дуже міцно! Ще міцніше!
Ще... Зафіксуйте стиснення! І розслабтеся. Повторимо вправу. Готові? Почали!.... розслабтесь.
Щоб розслабити протилежну групу м’язів, потрібно розвести пальці чим ширше,
настільки, наскільки це можливо.
Готові? Почали!.... І розслабтесь.
Повторимо вправу.
Готові? Почали!.... І розслабтесь.
Зверніть увагу на відчуття теплоти чи поколювання в кистях рук і передпліччях. (Пауза 20
секунд).
Плечі
Тепер давайте попрацюємо плічми. Ми несемо на наших плечах великий вантаж напруги і
стресу. Дана вправа полягає у піднятті плечей в напряму до гори, при цьому подумки
намагайтесь дістати ними щік. Спробуємо.
Готові? Почали!.... Підніміть плечі! Вище! Ще! Вище ніж було! Затримайте! І розслабтесь.
Повторимо вправу ще раз.
Готові? Почали!.... І розслабтесь.
Сконцентруйте свою увагу на відчутті важкості в плечах. Опустіть плечі, повністю
розслабте їх. Нехай вони набувають максимальної важкості. (Пауза 20 секунд).
Обличчя
Перейдемо до лицевої частини. Почнемо з рота. Перше – посміхніться настільки широко,
наскільки це можливо. Це повинна бути максимально відкрита посмішка. Готові? Почали!....
Широко посміхніться! Ще ширше! Затримайте! І розслабтесь. Повторимо вправу ще раз.
Готові? Почали!.... І розслабтесь. Для розслаблення протилежної групи м’язів міцно стисніть
губи разом. Готові? Почали!.... Стисніть губи разом! Дуже міцно! Ще міцніше! Стисніть їх
максимально щільно і міцно! Розслабтесь.
Повторимо вправу ще раз. Готові? Почали!.... І розслабтесь. Відпустіть м’язи навколо
рота, дайте їм розслабитись. Все більше і більше розслаблюйте їх.
Тепер перейдемо до очей. Треба дуже міцно зажмурити очі. Уявіть, що в Ваші очі
потрапило мило. Готові? Почали!.... Закрийте очі! Дуже міцно! Ще міцніше! Максимально
міцно! Затримайте! Розслабтесь. Повторіть вправу ще раз. Готові? Почали!.... І розслабтесь.
Наступна вправа полягає в тому, щоб максимально високо підняти брови. Ваші очі при
цьому повинні бути закриті. Готові? Почали!.... Підніміть брови високо! Якомога вище! Ще
вище! Так високо, наскільки це можливо! Затримайте! І розслабтесь. Повторимо цю вправу.
Готові? Почали!.... І розслабтесь. Зробіть паузу на декілька секунд, щоб відчути повне
розслаблення обличчя. (Пауза 15 секунд).
Стегна і живіт
Зосередимо свою увагу на м’язах стегон. На моє прохання треба витягнути ноги вперед,
прямо перед собою (якщо незручно, можна по одній). При цьому пам’ятайте, що гомілки не
повинні напружуватись. Готові? Почали!.... випрямляйте ноги перед собою... прямо! Ще
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пряміше!... Затримайте! І розслабтесь. Нехай ноги м’яко впадуть на підлогу. Ви повинні були
відчути напругу в стегнах. Повторимо вправу. Готові? Почали!.... розслабтесь.
Щоб розслабити протилежну групу м’язів, уявіть, що Ви на пляжі зариваєте п’яти в пісок.
Готові? Почали!.... зариваєте п’ятки в підлогу! Твердіше! Ще твердіше! Ще... І розслабтесь.
Тепер у верхній частині Ваших ніг повинно відчуватися розслаблення. Дайте м’язам
розслабитися ще більше! Зосередьтеся на цьому відчутті! Повторимо вправу. Готові?
Почали!.... розслабтесь. (Пауза 20 секунд).
Нижня частина ніг
Зосередимось на ступнях ніг і гомілок. Перш ніж почати, відчуйте під ногами тверду
підлогу. Залишаємо пальці ніг на підлозі, а п’яти піднімаємо якомога вище. Готові? Почали!
п’ятки піднімаємо якомога вище! Ще вище! Затримуємо їх у такому положенні і з видихом
розслабляємо. Нехай вони вільно впадуть на підлогу. Ви повинні відчути напругу в гомілках.
Повторимо вправу. Готові? Почали!.... При розслабленні Ви могли відчути поколювання у
гомілках, деяку важкість, що відповідає розслабленому стану.
Наступна вправа. Залишаємо п’яти на підлозі, а пальці ніг піднімаємо якомога вище.
Готові? Почали!.... з видихом розслаблюємо. Повторимо вправу. Готові? Почали!.... з видихом
розслабляємо. Ви можете відчути поколювання у ступнях. Постарайтесь відчути це
поколювання, а можливо й важкість. Ваші м’язи зараз розслаблені. Нехай м’язи стають все
важчими і розслабленими. (Пауза 20 секунд).
Заключний етап
Запам’ятайте стан розслаблення, закрийте очі. Зараз Ви розслабили більшість основних
м’язів тіла. Для впевненості в тому, що всі вони дійсно розслабились, я буду перераховувати
м’язи, які Ви напружували, а потім розслабляли. По мірі того, як я буду називати їх, старайтесь
розслаблювати м'язи ще сильніше. Ви відчуєте ще більше розслаблення, як хвиля тепла
проникає у Ваше тіло, опускається з лобу, переходить на очі, щоки. Ви відчуваєте приємну
релаксацію, яка охоплює нижню частину обличчя, плечі, грудну клітину, передпліччя, живіт,
кисті рук. Ще більш розслаблюються ваші ноги з верху до низу. Ви відчуваєте, що ваше тіло
стало дуже важким, дуже розслабленим. Це приємне відчуття розслаблення, спокою і
відпочинку, запам’ятайте його. (Пауза 2 хвилини).
Пробудження
Тепер настав час знов відчули себе і оточуючий світ. Я буду рахувати від 10 до 1. На
кожний рахунок Ваша свідомість ставатиме все яснішою і яснішою, а тіло свіжішим і
енергійнішим. Коли я назову цифру 1 Ви розплющите очі і відчуєте себе спокійним, бадьорими,
свіжими, врівноваженим, готовими діяти і щасливим більше ніж коли-небудь у цей день.
Прийде відчуття бадьорості, свіжості, приливу сил і бажання діяти. Давайте розпочнемо.
10. Ви починаєте прокидатися...
9. Ви повільно прокидаєтесь...
8. З’являється відчуття бадьорості...
7. Хочеться потягнутися...
6. Відчуття бадьорості і свіжості наростає..
5. Напружуються кисті...
4. Напружуються ступні...
3. Ви потягуєтесь...
2. Хочеться відкрити очі... повіки легкі... в тілі бадьорість і свіжість...
1. Відкривайте очі! Ви прокинулись! Ваша свідомість ясна, ваше тіло легке, ви відпочили
і готові діяти!
З часом набуття навички розслаблення м’язових груп удосконалюються, сила напруження
у м’язах зменшується і поступово увага дедалі більше акцентується на спогадах.
Обговорення. Після виконання вправи учасники обговорюють свої почуття та враження.
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Заняття 2
1. Вправа «Настрій»
Мета: Зняття психоемоційного напруження.
Необхідні матеріали: аркуші, фломастери, кольорові олівці.
Час: 15 хвилин.
Методичні зауваження. Сядьте за стіл, візьміть кольорові олівці чи фломастери. Перед
вами – чистий аркуш паперу. Намалюйте будь-який сюжет чи абстракцію – лінії, кольорові
плями, фігури. Важливо при цьому зануритися у свої переживання, вибрати колір що відповідає
вашому настрою.
Уявіть, що ви переносите свою турботу і тривогу на аркуш паперу, намагаєтесь
виплеснути їх повністю. Малюйте до тих пір, поки не заповниться весь простір аркуша і ви не
відчуєте заспокоєння. Час малювання не обмежений.
Наступним кроком - переверніть аркуш і напишіть декілька слів, що відображають ваш
настрій в даний момент. Довго не думайте, необхідно, щоб ваші слова виникли вільно, без
спеціального контролю з вашого боку. Після того, як ви намалювали свій настрій і переклали
його на слова, з задоволенням, емоційно розірвіть аркуш і викиньте його в урну для сміття. Все!
Тепер ви позбулися свого напруженого стану! Ваша напруга перейшла в малюнок і вже зникла,
як цей неприємний для вас малюнок.
Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми
почуттями та враженнями.
2. Вправа «Готовність до професійної діяльності»
Мета: Визначити професійно важливі якості та домінуючі види діяльності.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Хід вправи (виконується в групах). Першій групі учнів пропонується перерахувати
основні види діяльності прикордонника. Другій – професійно важливі особистісні якості та
здібності. Після презентацій відповідей кожною із груп, учасникам пропонують поєднати
професійно важливі якості та здібності із видами діяльності, де вони мають найбільшу
значущість.
Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
3. Вправа «Повернення до власного минулого»
Мета: Визначення найбільш важливих подій минулого та їх рефлексія.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Намалюйте «вектор часу» – від народження дотепер. Позначте роки життя.
Відмітьте основні події, які вам запам’яталися. Коротко опишіть ці події. Напишіть, якими були
для вас ці події – приємними чи неприємними. Напроти кожної події напишіть, як ви себе
почували, яке ваше теперішнє ставлення до себе. Чи є події у вашому житті, які б ви хотіли
змінити? Закресліть ті події минулого, які ви не хотіли б, аби вони там були.
Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
4. Вправа «Хочу – можу – потрібно»
Мета: Драматичне обігравання значення мотивів та здібностей у професійній
спрямованості.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Група поділяється на дві підгрупи. Тренер пропонує початок казки, продовжити
яку повинні учасники. «Іде герой (обирають самостійно) по дорозі та бачить величезний камінь,
на якому написано: Ліворуч підеш – знайдеш те, що хочеш, прямо – знайдеш те, що вмієш, а
праворуч – те, що потрібно. Необхідно розіграти казку таким чином, щоб «глядач» зрозумів
думку авторів як саме спосіб вибору професії впливає на подальшу професійну спрямованість.
Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
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5. Вправа «Я зможу…»
Мета: Аналіз учасниками рівня розвитку власної сили волі, ознайомлення з прийомами
розвитку волі.
Час: 20 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. І частина. Тренер знайомить учнів з основними вимогами щодо прийомів
тренування волі (інформація на ватмані):
1. Розпочинати слід з набуття звички долати порівняно незнані труднощі.
2. Дуже небезпечними є будь-які самовиправдання. Це обман, передусім, по відношенню
до самого себе.
3. Слід переборювати різні труднощі та перешкоди.
4. Прийняте рішення повинно бути виконано.
5. Окрему мету слід ділити на етапи, намічати найближчі цілі, досягнення яких створює
умови для наближення кінцевої мети.
ІІ частина. Тренер пропонує проаналізувати рівень власної сили волі у професійному
становленні.
Задоволені (+) /
№
Питання
Відповідь
незадоволені (−)
1. Які незначні професійні труднощі були подолані?
2. Які самовиправдання вигадували, щоб не виконувати
потрібну роботу?
3. Яким чином вдавалося переборювати труднощі, долати
перешкоди, що виникали на професійному шляху?
4. Як часто Вам вдавалося довести до кінця прийняте
рішення?
5. Яких найближчих цілей у професійному становленні Ви
плануєте досягти?
Обговорення. У процесі обговорення тренер підкреслює, що більш за все нас мотивують
три речі: незалежність (ти сам приймаєш рішення), майстерність (отримуєш задоволення від
того, що в тебе виходить) і компанія однодумців (шлях до мети в тебе пов’язаний з приємним
спілкуванням).
6. Вправа «Аналіз критичних інцидентів»
Мета: Вироблення оптимального способу вирішення професійної задачі.
Час: 50 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Використовуючи запропонований алгоритм аналізу професійно обумовленої
ситуації, виробіть і обґрунтуйте оптимальний спосіб рішення задачі (проблеми).
Обговорення. Як аналіз ситуації дозволяє знайти та реалізувати оптимальне професійне
рішення?
Заняття 3
1. Рольова гра «Згладжування конфліктів»
Мета: Відпрацювання умінь і навичок згладжування конфліктів.
Час: 60 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Тренер розповідає про важливість уміння швидко і ефективно згладжувати
конфлікти; оголошує про те, що зараз емпіричним шляхом слід спробувати з’ясувати основні
методи врегулювання конфліктів.
Учасників поділяють на групи по три особи. Упродовж 5 хвилин кожна трійка придумує
сценарій, по якому двоє учасників представляють конфліктуючі сторони, а третій виконує роль
миротворця, арбітра.
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Потім кожна трійка демонструє конфліктну ситуацію і її вирішення (або відсутність
вирішення).
Обговорення: Які методи згладжування конфліктів було продемонстровано? Назвіть цікаві
знахідки, які учасники використовували під час гри? Найбільш вдалі стратегії, які слід
використовувати для вдалого врегулювання конфлікту.
2. Вправа «Мої життєві цілі»
Мета: Визначення життєвих цілей та їх актуалізація.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Візьміть чотири аркуші паперу та ручку. На першому аркуші напишіть: «Мої
життєві цілі?». Протягом двох хвилин відповідайте на це запитання. Занотовуйте все, що
приходить у вашу свідомість, – незалежно від того, чи здається це вам дуже абстрактним,
загальним чи тривіальним, банальним. Ви можете записувати особисті, сімейні, професійні,
соціальні, суспільні, духовні та інші цілі. Дайте собі ще дві хвилини для перегляду списку,
доповнень, корекцій. Відкладіть аркуш.
Візьміть другий аркуш та напишіть: «Моє найближче майбутнє?». Знов за дві хвилини
відповідайте і ще дві хвилини проглядайте та доповнюйте те, що встигли написати. Відкладіть і
цей аркуш.
З метою бачення своїх життєвих перспектив під іншим кутом зору, напишіть на третьому
аркуші: «Якби мені залишилося жити усього шість місяців, як би я їх прожив?». Мета цього
завдання полягає у розкритті важливих для вас напрямків, про які ви не замислюєтесь у
повсякденному житті. Пишіть ще дві хвилини, і наступні дві хвилини проглядайте те, що
написали. Відкладіть аркуш.
На четвертому аркуші випишіть три найголовніші цілі з усіх, що ви записали раніше.
Обговорення. Порівняйте всі аркуші. Знайдіть теми, які повторюються? Чи можна
віднести ваші цілі до окремої категорії, наприклад, до особистих цілей, професійних чи інших?
Чи повторюються цілі на аркушах? У який спосіб відрізняються від інших зазначені три цілі,
які ви визначили, як головні?
3. Вправа «Мета, спосіб, засіб»
Мета: Розвиток умінь оптимального узгодження цілей, способів і засобів.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Спираючись на реальне положення в підлеглому Вам підрозділі, визначите
найбільш значущі цілі на найближчий період (тиждень, місяць) і на перспективу. Подумайте і
дайте відповідь, у який спосіб і за рахунок чого ці цілі можуть бути реалізовані: а) у
найкоротші терміни; б) з найкращим ефектом; в) з найменшими витратами; г) найбільш
творчим, інноваційним способом (методом).
Обговорення. Поясніть критерії до підбору засобів і способів Ваших дій, а також до
визначення самих цілей.
4. Гра «Ефективна комунікація»
Усі учасники діляться на міні-групи по 4 людини. Один з них – «начальник», всі інші –
підлеглі. Їм потрібно домовитися про інтервал часу о другій годині для проведення завтрашньої
наради. Кожному гравцеві видається маршрутний лист, з якого ясно, скільки балів він отримає,
якщо буде вибраний той, чи інший часовий інтервал.
Наприклад: № 1
Час
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
Бали
3
1
2
4
0
Тобто за будь-який обраний інтервал часу хтось може отримати 4 бали, хтось – 3 бали, а
хтось і 0 балів. Завдання – отримати максимальну кількість балів.
Здавалося б, «начальник» просто може призначити час наради, що дає змогу йому
отримати 4 бали (у цьому разі – інтервал з 14 до 16 годин). Але!
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Якщо хтось із «підлеглих» відмовляється поставити свій підпис на бланку, вважаючи, що
він обділений, – він отримує 0 балів (покарання за відмову прийти на нараду). Але і з
«начальника» тоді знімаються 2 бали (покарання за конфлікт в колективі).
Якщо знайшовся ще один «впертий» (він теж отримує за цей етап 0 балів), з «начальника»
знімається 1 бал.
Відмова трьох підлеглих призводить до того, що всі учасники отримують по 0 балів за цей
етап.
На обговорення дається 5 хвилин. Потім керівник ставить підпис у протоколі проти
обраного інтервалу і передає його іншим учасникам групи по черзі.
У кожного з них є вибір:
1. Поставити підпис у тій самій графі і у такий спосіб погодитися з часом наради. Тоді він
отримує ті бали, які стоять в його картці проти цього інтервалу.
2. Не підписати карту або поставити підпис в якійсь іншій графі (не має значення) і
отримати за цей етап 0 балів, але одночасно і покарати керівника на 2 або 1 бал.
Після проходження етапу всі гравці підходять до тренера, і він записує, хто скільки балів
отримав. Далі слід змінити склад груп. Знову діалог, рішення, підписи. Кожен учасник повинен
один раз зіграти роль «начальника» і три рази роль «підлеглого». За всю гру можна отримати
від 0 до 12 балів.
Після закінчення останнього етапу підраховується кількість балів, набраних кожним
учасником, і обирається переможець.
5. Вправа «Міні-презентація в групі»
Призначення: відпрацьовування навичок презентування професійних і особистих
досягнень.
Необхідні матеріали: робочий зошит учасника тренінгу для складання міні-презентації,
ватман, маркери, фломастери, ножиці.
Час: 35 хвилин.
Зміст вправи. Кожний учасник групи проводить міні-презентацію протягом 3 хвилин за
певною формою. Після міні-презентації кожному виступаючому надають змогу коротко
відповісти на запитання інших учасників і тренерів.
Тренер: «Протягом 5 хвилин вам необхідно підготувати власну міні-презентацію, що
розкриває вас як професіонала, і як особистість для інших учасників групи і тренерів. Потім вам
надається 3 хвилини на виступ, при цьому ви можете використовувати необхідний матеріал для
більш яскравого виступу. Далі протягом 2 хвилин у вас є змога відповісти на питання. У мініпрезентації повинні бути висвітлені такі пункти:
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Освіта (зокрема, і перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо).
3. Професійний досвід.
4. Найбільш значні досягнення.
5. Хобі, захоплення.
Обговорення. Після проведення всіх міні-презентацій тренер організує обговорення за
такими пунктами:
1.
Які виграшні моменти в представлених міні-презентаціях ви відзначили?
2.
Чому деякі презентації сприймались гірше від інших, як можна було б
уникнути подібних недоліків?
3.
Які висновки можна зробити, виходячи з характеристики представлених
досягнень?
4.
Які прийоми подання інформації спрацьовують при створенні позитивного
враження?
Вправа дає змогу, з одного боку, одержати додаткову діагностичну інформацію про
учасників тренінгу (ступінь виразності презентаційних навичок і гнучкості ділової комунікації,
рівень мотивації досягнення і готовності до навчання). А з іншого, – завдяки включенню в міні-
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презентацію пункту про хобі і можливості задати питання один одному, в групі створюється
доброзичлива робоча атмосфера, що знімає психологічну напругу.
6. Гра «Претендент»
Мета: відпрацювання техніки формулювання відкритих питань.
Час: 20 хв.
Тренер відбирає добровольця з групи. Ця особа буде претендентом на посаду фахівця з
управління персоналом. Всі інші учасники – менеджери з персоналу.
Інструкція для менеджерів: «Уявімо собі, що кожен з нас є менеджером з персоналу у
фірмі, що займається продажами будівельних матеріалів. Нам потрібен фахівець у відділ
управління персоналом. До претендента на посаду потрібно поставити такі відкриті питання,
які б допомогли встановити його мотиви вступу на роботу в нашу організацію».
Інструкція для претендентки: «Твій явний мотив, який ти відкрито назвеш, – прагнення
працювати в солідній перспективній фірмі. Твій щирий, але приховуваний мотив –
влаштуватися в солідну фірму на гідну посаду, для того, щоб потім брати участь у конкурсі,
який оголошують час від часу іноземні фірми. Тобі потрібний солідний запис у послужному
списку, який допоможе влаштуватись у іноземну фірму на роботу. Якщо будуть задавати
запитання, на які тобі захочеться відповідати, відповідай, говори багато, згадуй всілякі деталі,
що опосередковано вказують на твій істинний мотив. Наприклад, говори про те, що сучасний
бізнес інтернаціональний тощо».
Обговорення: Що допомогло вам виявить справжній мотив претендентки? Відстежували
ви невербальну сторону комунікації під час бесіди? Як відчувала себе претендентка в цій ролі?
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БЛОК ІV
ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНОЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙНОГО
МИСЛЕННЯ
Мета – формування ефективної самостійності, відповідальності, ініціативності
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ; потреби особистіснопрофесійного саморозвитку та навичок програмування дій та ефективних способів досягнення
професійних цілей; навичок рефлексії професійних можливостей співвідношення актуального і
бажаного професійного майбутнього, здатності до оцінювання та корекції результатів
професійної діяльності.
Заняття 1
1. Мозковий штурм «Аукціон»
Мета: Створення сприятливого емоційного фону, включення учасників у роботу,
активізація їх творчого потенціалу, визначення уявлень про способи регуляції свого
психоемоційного стану (впоратися з поганим настроєм).
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману для фіксації думок, маркери.
Час: 15 хвилин.
Методичні зауваження. У вигляді аукціону пропонується назвати якомога більше
способів, що допомагають впоратися з поганим настроєм. Всі способи фіксуються на дошці
(фліп-чарті). Того, хто назвав найбільшу кількість способів, учасники вітають аплодисментами
(можливий приз).
Обговорення. Результати мозкового штурму узагальнюються.
2. Вправа «Карта бажань»
Мета: Визначення життєвих і кар’єрних цілей і розвиток рефлексивних умінь.
Необхідні матеріали: Аркуші формату А-4, набори кольорових олівців.
Час: 40 хвилин.
Методичні зауваження. Учасники малюють карту бажань. Робота виконується на
першому етапі індивідуально, а потім відбувається обговорення малюнків у колі (для
бажаючих).
Тренер: «Термін виконання малюнка 30 хвилин. Малюнок виконується самостійно на
аркуші білого паперу формату А-4 кольоровими олівцями. Підпишіть малюнок у верхній
частині аркуша «Карта моїх бажань». Намалюйте на карті бажань усе, що вам захочеться. У
вашої карти бажань буде рівно стільки елементів, скільки ви самі цього захочете. Для початку
знайте, що на ній ви малюєте все те, чого прагнете у своєму житті, до самого його кінця. Усе
найважливіше й значуще у вашому житті повинне бути презентовано. І більше того, кожний з
малюнків обов’язково повинен бути підписаний. У кожного бажання, у кожної потреби
повинен бути малюнок і підпис.
При виконанні рисунку необхідно дотримуватися певних правил.
Карту бажань можна заново перемальовувати. Якщо щось не вийшло, відкладіть її убік і
малюйте нову. Не викидайте стару до того моменту, доки нова не буде намальована!
У процесі роботи можна виявити, що одне з намальованих вами бажань насправді вам
чуже й не є істинно вашим. Тоді ви повинні заново перемалювати всю свою карту. Нічого не
викреслюйте й не використовуйте гумку. І, навпаки, якщо ви щось згадали, немає необхідності
перемальовувати всю карту: треба лише додати усвідомлене бажання до вже зображених.
На вашій карті не може бути бажань, до яких ви не маєте відношення. Не можна
ототожнювати себе зі своєю сім’єю або з місцем роботи. Вам не слід нічого малювати, щоб
догодити вашому партнерові, керівникові по роботі, друзям або батькам. Не малюйте доти,
поки це не буде вашим і тільки вашим бажанням.
Створення індивідуальної карти бажань – це й своєрідний проективний тест, який багато
чого може розповісти про життєві плани учасників, і гарна вправа для досягнення гармонії із
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самим собою, і творче заняття, що допомагає усвідомленню відповідальності за власні плани,
цілі, мрії й бажання й сприятливе визначення місця й ролі кар’єри в житті.
Карту бажань можна також розглядати як специфічний варіант тесту рівня суб’єктивного
контролю, що дає змогу визначити ступінь розвитку інтернальності й екстернальності, а також
сприяє формуванню інтернального локусу контролю в учасників.
Обговорення. У ході обговорення різних карт бажань учасники обмінюються уявленнями
про базові життєві цінності і цілі, проясняють місце кар’єрних цілей у житті. За допомогою
тренера формується розуміння, що кожний її елемент – результат усвідомленого й
відповідального вибору.
3. Вправа «Мої пріоритети»
Мета: Формування уявлення про важливі сфери майбутнього.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 20 хвилин.
Методичні зауваження. Дайте оцінку міри важливості для вашого майбутнього життя
таких сфер, як:
1) професійна кар’єра;
2) суспільне визнання;
3) сім’я;
4) матеріальна забезпеченість;
5) кохання;
6) дружні стосунки.
Перелік сфер можна довільно продовжити. Корисно запропонувати це завдання вашим
знайомим, рідним з метою порівняння та бачення власних особливостей. Оцінку треба давати за
п’ятибальною шкалою.
Обговорення. Обговорення в групі важливості заданих пріоритетів.
4. Вправа «Планування та контроль часу»
Мета: Розвиток здатності управляти особистим та робочим часом (тайм-менеджменту).
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Зміст. Тренер повідомляє учасників, що вони повинні пригадати все, що робили, у
відрізок часу, який дорівнює 24 годинам. Потім протягом 10 хвилин прикордонникам необхідно
подумати про те, що вони зробили вчора, і записати. Все, що вони записують, повинно
вкластись у зазначені 24 години. Доцільно розділити робочий та неробочий час в окремі графи
для аналізу. Після чого учасники мають розставили пріоритети по кожному пункту. Наприклад,
можна виділити пріоритети «A», «B» або «C». До «А» віднести основні, життєві цілі або
найвищі пріоритети людини. «B» – не життєво важливі питання, які потребують швидкого
вирішення питання вирішення, «C» – ті, які можна на деякий час відкласти. Після складання
складений списку, учасники визначають скільки вони витрачають часу на «А», «В» та «С»
пріоритети, обговорюється важливість щоденної роботи над ними. Учасникам пропонується
знайти баланс між робочим і особистим часом.
Ознайомлення зі SMART-цілями (конкретні, вимірні, досяжні, узгоджені); матрицею
Ейзенхауера; побудовою інтелект-карт є реальним підґрунтям ефективного вирішення
проблемно-професійних завдань.
Обговорення. Хто витратив більш всього час на «C» пріоритети? Хто витратив більше
часу на «B» пріоритети? Хто витратив більше часу на «А» пріоритети? Наскільки важливий
поділ пріоритетів на групи? Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи?
5. Вправа «Перетворення бажань в програму дій»
Мета: Формування навичок усвідомлення власних відчуттів і перетворення бажань у
програму дій.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 25 хвилин.

298

Методичні зауваження. Одним із способів удосконалення соціальної компетентності є
вправа на переформулювання бажань. Для досягнення конкретного результату необхідно уміти
моделювати програму поведінки. Ця вправа тренує здатність перетворювати бажання в
конкретні цілі і розвиває навички формулювання програми поведінки.
Вправа є формує шість ментальних етапів на шляху до досягнення мети. Вона дає змогу
подумки пережити потенційну подію, що дає можливість скорегувати програму дій. Чітке
формулювання бажань сприяє швидкому досягненню мети і уникненню розбіжностей. При
проведенні цієї вправи в групі слід визначати часовий ліміт для виконання інструкцій на
кожному етапі (наприклад, 3–5 хвилин), з урахуванням індивідуального темпу роботи кожного
учасника. З метою збереження загального темпу роботи інструкції до наступного етапу,
необхідно проголошувати лише тоді, коли більшість учасників впоралися з попереднім
завданням.
Обговорення. Опишіть якомога точніше процес виконання вами своїх бажань. На
наступних шести етапах звертайте увагу на те, аби кожна фраза була сформульована ствердно, з
позитивним настроєм.
Етапи
1. Мета. Чого ви хочете досягти? Опишіть, як ви хотіли би жити у майбутньому.
2. Результат. Як повинен виглядати результат? Уявіть собі ситуацію і детально опишіть
бажаний результат. Що ви бачитимете, відчуватимете? При виконанні заданої вправи, задійте
всі свої органи відчуттів.
3. Відмінність з тим, що було раніше, і тим, що є тепер. Як ви відчуватимете себе, коли
досягнете своєї мети? У чому різниця між вашими колишніми і теперішніми відчуттями?
4. Успіх. Що ви сприйматимете як успіх? Самі сформулюйте свої критерії успіху. За якою
ознакою ви зрозумієте, що досягли своєї мети? Уявіть собі, як ви тоді будете виглядати, що
відчуватимете.
5. Момент часу. Коли ви хочете досягти своєї мети? Призначте момент, у який ви
встановите, що добилися саме того, що ви задумали.
6. Початок. Коли ви хочете почати? На попередніх етапах ви досягнете міцного і
упевненого духовного стану. Заплануйте свій перший крок і відзначте тим самим початок. Що б
ви хотіли зробити вже сьогодні ?
Заняття 2
1. Вправа «Мотивація на успіх»
Мета: Виявлення і оцінка особливостей поведінки і якостей, що сприяють успішній
мотивації співробітників, відпрацювання і закріплення процесу мотивування.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: текст ситуації.
Зміст. У вправі беруть участь 5 осіб, з них обираються 1 керівник і 4 підлеглих. Група
веде спостереження за особливостями поведінки учасників, які виконують ролі, робить
позначки в спеціальному аркуші спостереження.
Ситуація. Ви призначені керувати новим проектом, у якому беруть участь четверо Ваших
підлеглих. З двома Ви пропрацювали разом на рівних позиціях близько півроку, з третім разом
вчилися в інституті, четвертого ніколи не бачили. Сьогодні Ви призначили нараду, аби
обговорити найбільш загальні питання роботи. Ваша мета – представитися, визначити свою
позицію і статус.
Обговорення: Чи зрозумів «начальник» мету розмови? Наскільки «начальник» зрозумів
мотивацію підлеглого? Як велася бесіда з комунікаційної точки зору? Чи були прояви
деструктивної поведінки? Як Ви оцінюєте здатність «начальника» слухати? Чи було достатньо
відкритих питань? Чи правильно «начальник» обирав стратегічні шляхи рішення? Чи був
активний? Чи досяг поставленої мети? Які сильні сторони (і особисті, і професійні) учасника
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внесли найбільший вклад до бесіди? Що допомагало і що заважало «начальникові» у діловому
спілкуванні?
2. Вправа «Мрія та ціль»
Мета: Складання особистого кар’єрного договору.
Необхідні матеріали: бланки кар’єрного договору з фіксованими пунктами за кількістю
учасників.
Час: 30 хвилин.
Методичні зауваження. Тренер пропонує учасникам індивідуально заповнити бланк
кар’єрного договору, що містить таких 7 пунктів:
1. Як я довідаюся, що моя кар’єрна ціль досягнута?
2. Чим я готовий поступитися при досягненні цієї цілі?
3. Коли точно буде досягнута кар’єрна ціль?
4. Які можуть виникнути труднощі на шляху досягнення кар’єрної цілі?
5. Якою буде символічна нагорода при досягненні цілі?
6. Які пункти ввійдуть у мій кар’єрний договір про досягнення цілі, яким буде їхнє
наповнення (письмово зафіксувати результати попередніх кроків)?
7. Що я зробив для просування до цілі (щоденне питання самому собі)?
Постійний моніторинг виконання пунктів договору забезпечуватиме просування до
поставленої цілі.
Тренер: «На виконання завдання приділяється 30 хвилин. Вам необхідно записати всі
пункти кар’єрного договору. Після того, як ви індивідуально і самостійно складете його, я
прокоментую кожен пункт, і у вас буде ще 10 хвилин на внесення необхідних коректив».
Після індивідуальної роботи учасників з кар’єрними договорами тренер дає коментарі
щодо заповнення кожного пункту договору.
Пункт 1. Незважаючи на всю очевидність запропонованих питань, вони можуть
виявитися несподіваними. Відповіді необхідно давати якомога більш розгорнуто, детально
характеризуючи сам момент досягнення цілі. Можна спробувати написати інструкцію для
зовнішнього спостерігача, за якою він зможе точно визначити момент досягнення вами
кар’єрної мети.
Пункт 2. У число можливих «валют», що люди готові заплатити за досягнення кар’єрної
цілі, можуть входити:
1)
особистий час;
2)
гроші;
3)
здоров’я;
4)
добрі відносини з людьми;
5)
чесне ім’я і репутація;
6)
муки творчості;
7)
любов;
8)
дружба;
9)
відмовлення від задоволень, самообмеження;
10)
емоційне вигоряння тощо.
Відомо, що найдешевша «валюта» – гроші, а найдорожча – час.
Пункт 3. При вказівці точної дати досягнення цілі важливо не просто її письмово
зафіксувати, але і звернути увагу на те, як реагує тіло людини на передчуття дати досягнення
омріяної цілі. Трапляється, що деяких людей у цей момент кидає в жар або, навпаки, знобить,
хтось починає відчувати «цеглини на плечах». Усе це – своєрідні тілесні сигнали, що вказують
на можливість або неможливість досягнення мети саме в зазначений термін.
Пункт 4. Очікувані труднощі можна розділити на дві групи – що знаходяться зовні й
усередині нас. Складніше переборювати внутрішні. Люди схильні обманювати себе і
придумують для цього виправдання. У цьому разі знаходяться відмовки:
1) нам раніше не доводилося цього робити;
2) це не працюватиме;
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3) якби я був старшим (молодшим);
4) мені ніхто не допомагає;
5) якби в мене були гроші;
6) я поки що до цього не готовий;
7) у теорії добре, а як це вирішити практично;
8) немає часу, занадто багато інших справ;
9) ніхто не розуміє моїх труднощів;
10) треба спершу усе гарненько вивчити, і лише потім діяти.
Необхідно відмовитися від виправдань і навчитися перетворювати їх у нові цілі.
Пункт 5. Досягнення наших цілей – це своєрідне змагання із самим собою. Придумайте
собі символічну винагороду за досягнення цілей кар’єри.
Пункт 6. Кар’єрний договір (як і будь-який інший типовий договір) містить пункти про
цілі і задачі, права і відповідальність, терміни виконання і винагороди. Важливо письмово
зафіксувати всі пункти кар’єрного договору.
Пункт 7. Рекомендується регулярно озвучувати кар’єрний договір уголос самому собі,
запускаючи і підтримуючи у такий спосіб підсвідому програму досягнення кар’єрних цілей.
Після озвучених коментарів тренер надає учасникам ще 10 хвилин для корегування
індивідуальних кар’єрних планів.
3. Вправа «Суб’єктний портрет»
Мета: Побудова суб’єктного портрету.
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 20 хвилин.
Методичні зауваження. Підсумувати дані попередніх 2-х вправ, учасникам пропонують
скласти 3-ярусну піраміду суб’єктності, в основу якої покладена теорія особистості
А. В. Петровського про існування трьох просторів особистості – інтраіндивідного,
інтеріндивідного і метаіндивідного. Учасники готують відповіді на запитання: а) з чого зростає
моя індивідуальність? б) як вона проявляється в спілкуванні? в) мої якості, гідні наслідування.
Обговорення. Учасники озвучують складений ними суб’єктний портрет.
4. Вправа «Карта на роздуми»
Мета: Усвідомлення учасниками власних цілей, уявлень про своє майбутнє.
Час: 45 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Тренер пропонує кожному учаснику накреслити «дорожню карту», що допоможе
дійти до своєї професійної мрії, яка забезпечить майбутнє. У процесі створення карти,
прикордонники повинні придумати та написати назви «пунктів-цілей», до яких вони прагнуть
дістатися у своєму професійному житті. Учасники також малюють вулиці та дороги, якими
вони йтимуть, називаючи їх, позначають ресурсні бази (людей, дії), які будуть використані на
цьому шляху.
У процесі роботи тренер пропонує подумати над запитаннями: «Як ви будете досягати
своїх цілей: довгими, коротким чи обхідними шляхами? Які перепони вам необхідно для цього
подолати? На яку допомогу можете розраховувати Яку місцевість вам необхідно буде
перетнути на своєму шляху: квітучі та родючі краї, пустелі, покинуту місцевість? Ви будете
прокладати дороги та стежки наодинці а бо з однодумцями, якими?». Треба зобразити на карті
відповіді на заданні запитання. По закінченні створення карти, тренер пропонує учасникам
презентувати власну карту майбутнього.
Обговорення. Де на карті знаходяться найважливіші цілі? Чи поєднуються вони між
собою? Де на наміченому шляху Вас чекає небезпека? Звідки Ви черпатимете сили для
досягнення бажаного? Які почуття викликає у вас ця картина? Що Ви відчули та зрозуміли за
результатами виконання вправи?
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5. Вправа «Пастки-капкани»
Мета: Сприяти підвищенню рівня усвідомлення можливих перешкод на шляху до
професійної мети і розширення способів їх подолання.
Час: 25 хвилин.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, кольорові олівці, маркери (фломастери).
Зміст. Учасники визначають реальні труднощі на шляху до професійної мети. Особлива
увага звертається на те, що ускладнення можуть бути зовнішніми (виникають під час взаємодії
з іншими людьми або обставинами) та внутрішніми (притаманні самій людині). При
обдумуванні можливих труднощів, кожен повинен проаналізувати шляхи їх подолання. Після
цього, кожен по черзі називає одну перешкоду-пастку, адресуючи її за циклічним принципом
учасникові, що сидить через двох людей від нього. Той повинен запропонувати свій варіант
подолання названої перешкоди. Учасник, який називав перешкоду-пастку, пропонує свій
варіант її подолання. У процесі роботи труднощі заносяться ведучим до загального списку, далі
учасникам пропонують обрати найбільш небезпечні та складні.
Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами виконання вправи? У ході
обговорення також відмічають найбільш реалістичні, цікаві, ефективні варіанти подолання
можливих труднощів.
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Мета – закріплення майбутніми молодшими спеціалістами ДПСУ набутих знань, умінь і
навичок, усвідомлення особистісно-професійних змін, заключний збір інформації від учасників
щодо реалізації їх очікувань від тренінгу, оцінювання результатів тренінгової роботи загалом.
Заняття (заключно-рефлексивне)
1. Вправа «Що я придбав?»
Мета: Кожен учасник формулює для себе, що суттєве він придбав у ході роботи.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, олівці.
Час: 15 хвилин.
Методичні зауваження. Зараз зосередьтеся на тому, що ви придбали в ході тренінгу.
Подумайте пару хвилин над таким питанням: «У чому полягає найбільш важливий досвід, який
я здобув у цій групі, який допоможе мені краще впорюватися з труднощами повсякденного
життя?». Закрийте очі і не відкривайте їх доти, поки не знайдете відповіді на поставлені
запитання, а потім запишіть відповідь у картці-анкеті. Зараз кожен поділиться з нами тим, що
він усвідомив.
Обговорення: Наскільки важливий здобутий досвід? Чий виявився він схожим з власним
досвідом? Що я можу зробити для того, щоб те, що я здобув, було для мене значущим якомога
довше?
2. Вправа «Мені сподобалося»
Мета: Реалізація зворотного зв’язку з групою з приводу тренінгу, використаних вправ та
ігор з метою врахування побажань учасників, коректного завершення роботи групи, збереження
позитивного настрою її учасників.
Час: 20 хвилин.
Зміст. Інструкція: «Зараз Вам надано можливість поділитися своїми враженнями,
зауваженнями щодо тренінгу, який відбувся. Зробимо це по колу, за допомогою репліки з
однією з фраз: «Під час заняття я зрозумів...», «Найкориснішим для мене було ...», «На занятті я
дізнався, що ...», «Мої побажання ...».
Обговорення. Що Вам найбільше запам’яталося та сподобалося під час тренінгу?
3. Вправа «Завершення тренінгу»
Мета: Закріплення вироблених у ході тренінгу умінь, оцінка й співставлення очікувань і
отриманих результатів.
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти, ручки, олівці.
Час: 15 хвилин.
Зміст вправи. В останній день занять проводимо підсумок роботи в групі. Учасникам
пропонують виконати вправи на усвідомлення результатів тренінгу, динаміки свого
самопочуття, а також встановити позитивний якір психологічних здобутків. Тренер проводить
заключний збір інформації від учасників щодо реалізації їх очікувань від тренінгу, просить їх
співставити рівень своїх знань і вмінь до й після тренінгу. Потім пропонує прикордонникам
усно по 10-бальній шкалі оцінити рівень задоволеності від процесу групової роботи й
отриманих результатів, а також висловити будь-які зауваження тренерам і організаторам
програми.
Обговорення. Які корисні уміння та навички Ви здобули в процесі тренінгу? Що Вам
сподобалося під час вирішення завдань?
4. Вправа «До побачення»
Мета: Підтримання позитивного настрою учасників.
Час: 5 хвилин.
Зміст. Тренер встає, простягає вперед праву руку і каже: «Мені дуже приємно було вести
тренінг. Дякую всім за роботу!». Потім піднімається один з учасників, кладе свою руку на руку
ведучого і повторює його останню фразу: «Дякую всім за роботу!». У такий самий спосіб діють
й інші учасники. Коли всі праві руки будуть з’єднані й слова сказані, тренер каже всім: «До
побачення! Успіхів у подальшій службі» – і група розходиться.
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мислення

в

ході

жінокпроведення

антитерористичної операції. Спеціальна спрямованість фізичної підготовки як
складова особистої безпеки військовослужбовців : матеріали наук.-метод.
семінару (Київ, 17 березня 2015 р.). Київ: НУОУ, 2015. С. 67–70.
17. Шемчук О. М.
військовослужбовців

Особливості

ДПСУ.

професійного

Соціально-гуманітарні

мислення

жінок-

правові

аспекти

та

реформування і розвитку Збройних сил України : матеріали наук.-практ. семінару
(Київ, 28 листопада 2013 р.). Київ: НУОУ, 2013. С. 245–247.
18. Шемчук О. М. Особливості формування професійного мислення жіноквійськовослужбовців Державної прикордонної служби України. Ідеологічна
робота у Збройних Силах України: соціально-гуманітарні та правові аспекти :
матер. наук.-практ. семінару (Київ, 14 травня 2013 р.). Київ: НУОУ. 2013. С. 199–
201.
19. Шемчук О. М. Проблема формування професійного мислення у жіноквійськовослужбовців ДПСУ. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє :
матеріали ІX міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листопада 2013 р.). Київ:
ВІКНУ, 2013. С. 203.
20. Шемчук О. М. «Професіоналізм» і «професійне мислення» жіноквійськовослужбовців Державної прикордонної служби України. Психологічні
технології в екстремальних видах діяльності : матеріали VII міжнарод. наук.практ. конф. (Донецьк, 13 травня 2011 р.). Донецьк, 2011. С. 172–173.
21. Шемчук О. М. Психологічна характеристика формування професійного
мислення

жінок-військовослужбовців.

Сучасні

тенденції

та

перспективи

розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних
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органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної
інтеграції України : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14–15 лютого
2019 р.). Київ: НУОУ, 2019. С. 276–278.
22. Шемчук О. М. Роль професійного мислення жінок-військовослужбовців
Державної прикордонної служби України в умовах сьогодення. Соціальнопсихологічний тренінг як ефективна форма проведення навчальних занять у
вищій військовій школі : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 24 листопада
2011 р.). Київ: НУОУ, 2011. С. 59–60.
Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації:
23. Психологічна робота в повсякденних умовах життєдіяльності Збройних
Сил України. Теорія і методика виховної роботи: навч.-метод. посіб. /
В. В. Гаврюшенко,

О. Ф. Приліпко,

В. А. Шемчук,

О. М. Шемчук,

В. В. Котвіцький. Київ : ВІКНУ, 2014. С. 217‒234.
24. Психологічні особливості спонукальної, когнітивної когнітивної та
регулятивної сторін міжособистісної взаємодії офіцерів у проблемних ситуаціях.
Особливості міжособистісної взаємодії військовослужбовців у проблемних
ситуаціях

:

навч.-метод.

посіб.

/

В. В. Гаврюшенко,

О. Ф. Приліпко,

О. А. Прохоров, В. А. Шемчук, О. М. Шемчук. Київ : ВІКНУ, 2018. С. 31–71.
25. Шемчук О. М. Формування професійного мислення у молодших
спеціалістів жінок-військовослужбовців : метод. реком. Київ : УВМА, 2020.
94 с.
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Додаток В2
Відомості про апробацію результатів дисертації
Шемчук Оксани Миколаївни
«Формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів
прикордонної служби (на прикладі жінок-військовослужбовців ДПС
України)»
за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні

1. VII

технології в екстремальних видах діяльності», (Україна, м. Донецьк, Донецький
юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка, 13 травня 2011 року). Форма участі – виступ на секційному
засіданні

на

тему:

«Професіоналізм»

і

«професійне

мислення»

жінок-

військовослужбовців Державної прикордонної служби України».
2. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і
наука: сьогодення та майбутнє», (Україна, м. Київ, Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 22 листопада 2013
року). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Проблема
формування професійного мислення у жінок-військовослужбовців ДПСУ».
3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
психології особистості та міжособистісних взаємин», (Україна, мм. Кам’янецьПодільський-Київ-Жешів-Ченстохова-Брест-Ружомберок-Копитова,

Інститут

психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України –
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 23 квітня
2015 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Гендерні
аспекти

професійного

мислення

жінок-військовослужбовців

Державної

прикордонної служби України».
4. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку
озброєння та військової техніки сухопутних військ», (Україна, Львів, Академія
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сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 14–15 травня 2015 року).
Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Критерії та показники
сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів –
жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України».
5. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та
перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України,
правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху
євроатлантичної інтеграції України», (Україна, м. Київ, Національний університет
оборони України імені Івана Черняховського, 14–15 лютого 2019 року). Форма
участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Психологічна характеристика
формування професійного мислення жінок-військовослужбовців».
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
1. Науково-практичний семінар «Соціально-психологічний тренінг як
ефективна форма проведення навчальних занять у вищій військовій школі»
(м. Київ, Національний університет оборони України, 24 листопада 2011 року).
Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Роль професійного
мислення жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України в
умовах сьогодення».
2. Науково-практичний семінар «Ідеологічна робота у Збройних Силах
України: соціально-гуманітарні та правові аспекти» (м. Київ, Національний
університет оборони України, 14 травня 2013 року). Форма участі – виступ на
секційному засіданні на тему: «Особливості формування професійного мислення
жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України».
3. Науково-практичний семінар «Соціально-гуманітарні та правові аспекти
реформування і розвитку Збройних сил України» (м. Київ, Національний
університет оборони України, 28 листопада 2013 року). Форма участі – виступ на
секційному засіданні на тему: «Особливості професійного мислення жіноквійськовослужбовців ДПСУ».
4. Науково-методичний

семінар

«Спеціальна

спрямованість

фізичної
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підготовки як складова особистої безпеки військовослужбовців» (м. Київ,
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,
17 березня 2015 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему:
«Модель

професійного

мислення

жінок-військовослужбовців

Держприкордонслужби в ході проведення антитерористичної операції».
5. Одинадцята наукова конференція Харківського університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного
простору» (м. Харків, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, 08-09 квітня 2015 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні
на тему: «Методичні основи тренінгу формування професійного мислення в
системі

підготовки

майбутніх

молодших

спеціалістів

жінок

військовослужбовців».
6. Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті
доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича
«Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (м. Київ, Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних
наук України, 18 травня 2018 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні
на тему: «Формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів
– жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України як
важлива складова їхньої успішної самореалізації».
7. VI психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Є.О. Мілеряна та
П.С. Перепелиці «Проблеми психології праці в освіті різних категорій дорослого
населення» (м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, 16 травня 2019
року). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Формування
професійного мислення жінок-військовослужбовців».
8.

Всеукраїнська

науково-практична

конференція

молодих

вчених,

ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (м. Київ,
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса
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Шевченка, 24 квітня 2020 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні на
тему:

«Діагностування

сформованості

професійного

мислення

військовослужбовців в Державній прикордонній службі України».

у

жінок-
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Додаток Г
Довідки про впровадження результатів дисертації
Шемчук Оксани Миколаївни
«Формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів
прикордонної служби (на прикладі жінок-військовослужбовців ДПС України)»
за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
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