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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основною метою правоохоронної діяльності є 

правовий вплив, який переважно здійснюється у процесі безпосереднього 

спілкування. Цим зумовлюються особливо високі вимоги до комунікативної 

компетентності правоохоронців, що спричиняє перманентну актуальність 

проблематики її формування й розвитку.  

Різні аспекти комунікативної компетентності висвітлено у працях 

багатьох учених (Г. Андреєва, Г. Балл, О. Бодальов, А. Добрович, Л. Долинська, 

Л. Журавльова, В. Казміренко, Л. Карамушка, Є. Клімов, А. Коваленко, 

В. Куніцин, Д. Леонтьєв, С. Максименко, С. Мусатов, Л. Петровська,  

В. Семиченко, Т. Титаренко, Ю. Швалб, Т. Яценко та ін.). Професійне 

спілкування, комунікативну компетентність правоохоронців, її розвиток плідно 

вивчали вітчизняні й зарубіжні дослідники (А. Авдєєва, В. Андросюк, 

В. Антипенко, О. Бандурка, В. Барко, Б. Водолазський, В. Васильєва, Н. Гез, 

О. Дідоренко, Ю рхін, Л. Казміренко, Я. Кондратьєв, В. Коновалова, 

М. Костицький, В. Лефтеров, В. Лукашевич, В. Медведєв, Л. Мороз, 

В. Ортинський, П. Підюков, М. Порубова,  І. Приходько, В. Ряшко, П. Сопек, 

О. Столяренко, С. Тарарухіна, Г. Туманов та ін.).  

Розвивальний ефект навчання забезпечує системний вплив відповідних 

психолого-педагогічних умов. Але проблема створення комплексу психолого-

педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців, у якому системно взаємодіють усі необхідні для забезпечення 

ефективності цього процесу чинники й засоби, залишається не розробленою. 

Створення таких умов вимагають європейські стандарти професійної 

підготовки охоронців правопорядку.   

Нагальна потреба у створенні таких умов у правоохоронних навчальних 

закладах України та відсутність наукових розробок цієї проблеми зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження – «Психолого-педагогічні умови 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців». 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи 

кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника «Інноваційні психотехнології сприяння 

особистісному благополуччю» (номер державної реєстрації 0112U001020). 

Тему дослідження затверджено Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 3 від 18 

жовтня 2011 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 24 

квітня 2012 р.). 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні ефективних 

психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців.  

Відповідно до мети було поставлено такі завдання: 

1. Дослідити концепти компетентного професійного спілкування, 

особливості професійного спілкування та комунікативної компетентності 

суб’єктів правоохоронної діяльності, підходи до її розвитку і на цій основі 

розробити теоретичні засади наукового обґрунтування психолого-педагогічних 

умов розвитку цієї компетентності в майбутніх правоохоронців. 

2. З’ясувати  комунікативні властивості майбутніх правоохоронців та 

вплив соціально-психологічної інтеракції в їх навчальних групах як чинника, 

що впливає на такі властивості, з метою створення емпіричної бази програми 

формувального експерименту.  

3. Розробити програму розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців і апробувати її у формувальному експерименті. 

4. Шляхом узагальнення результатів теоретичної, емпіричної та 

формувально-експериментальної складових дослідження обґрунтувати 

психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців. 
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Об’єкт дослідження – професійна комунікативна компетентність 

суб’єктів правоохоронної діяльності. 

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови розвитку 

комунікативної компетентності правоохоронців у процесі їх професійної 

підготовки. 

Теоретико-методологічну основу дослідження  становлять: принципи 

системності, єдності внутрішнього і зовнішнього, представлені в концепціях 

розвитку й саморозвитку особистості (Г. Балл, М. Боришевський, Г. Костюк, 

С. Максименко, В. Роменець та ін.); положення суб’єктно-діяльнісного підходу 

до спілкування (А. Добрович, М. Каган, Л. Карамушка, А. Коваленко та ін.); 

компетентнісна парадигма професійної діяльності (Н. Бібік, С. Добротвор, 

Е. Зеєр, І. Зімняя, О. Лебедєв, А. Шелтен та ін.). 

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та виконання 

поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні – аналіз і 

синтез, порівняння, узагальнення результатів досліджень проблематики 

комунікативної компетентності та особливостей професійного спілкування 

правоохоронців; емпіричні – методики: «Мотивація навчання у ВНЗ» (Т. Ільїн), 

«Виявлення схильності до професій, які вимагають інтенсивного спілкування» 

(Є. Клімов), «Дослідження сприйняття індивідом групи» (Є. Залюбовська),    

«Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі» 

(В. Стефансон), «Оцінка комунікативного контролю у спілкуванні» 

(М. Снайдер), «Оцінка комунікативних і організаторських здібностей та вмінь» 

– КОЗ-1 (В. Синявський, Б. Федоришин), «16-факторний особистісний 

опитувальник». Варіант А (Р. Кеттел), «Фрейбургский особистісний 

опитувальник» – FPI (І. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел), «Особистісний 

опитувальник» – ЕРI (Г. Айзенк), авторські анкета-самозвіт «Самооцінка своїх 

комунікативних здібностей, спроможностей, знань, умінь» та опитувальний 

лист «5 основних професійних властивостей правоохоронця», спостереження; 

бесіди; моделювання професійних комунікативних ситуацій; математично-

статистичної обробки даних – коефіцієнт кореляції r-Пірсона; пакет 
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статистичних програм для ПК SPSS 14.0 for Windows; формувально-

експериментальний – авторська тренінгова програма «Розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців». 

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягає в тому, 

що:  

вперше: 

 – комплексно обґрунтовано психолого-педагогічні умови розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців; 

 – цілісно визначено освітньо-педагогічні й тренінгові засоби, котрі 

сукупно розвивають систему складових професійної компетентності  

правоохоронців – ціннісно-орієнтаційну, мотиваційну, інтелектуально-

когнітивну, емоційну, комунікативно-конативну (знання, уміння); 

 удосконалено: 

– змістові характеристики складових комунікативної компетентності 

фахівця правоохоронної діяльності, зокрема, здатності викликати до себе 

прихильність, довіру та швидко встановлювати контакти з людьми, грамотного 

володіння мовленнєвими та іншими засобами спілкування;  

– комплекс методик для емпіричного дослідження комунікативного 

потенціалу правоохоронців; 

дістали подальший розвиток інтерактивні методи розвитку здатності 

фахівців правоохоронної діяльності ефективно спілкуватись – розроблено та 

експериментально апробовано програму тренінгу «Розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців». 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що  

зазначені комплекс методик і програма можуть бути використані для розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців у процесі їх 

професійної підготовки та діючих фахівців правоохоронної діяльності у ході їх 

перепідготовки, підвищення кваліфікації. Теоретично й експериментально 

обґрунтовані положення дисертації можуть знайти відображення у викладанні 

навчальних дисциплін: «Юридична психологія»,  «Кримінальна психологія», 
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«Психологічна підготовка та основи етики працівників правоохоронної 

діяльності» та ін. 

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес: 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (акт від 27.03.2014 р.), Навчально-наукового інституту права та 

психології (акт № 67-13-70 від 17. 06. 2015 р.), Академії сухопутних військ 

імені Петра Сагайдачного (акт від 09.06.2015 р.), Київської національної 

академії внутрішніх справ (акт від 02.10.2015 р.), Інституту кримінально-

виконавчої служби (акт від 10.11.2015 р.) та в систему УМВС України в Івано-

Франківській області (акт № 4/77 від 12. 03. 2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. У статті «Комунікативна компетентність 

правоохоронців як умова їх ефективної професійної діяльності», що написана у 

співавторстві з О. Самохваловим, особистий внесок здобувача полягає в 

обґрунтуванні каузальної залежності успішності правоохоронної діяльності від 

комунікативної компетентності її суб’єктів.  

Апробація результатів дослідження здійснювалась на: V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Психологічні аспекти національної безпеки» 

(Львів, 2011 р.); VШ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Духовність у становленні та розвитку особистості» (Івано-Франківськ, 

2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання 

теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»  

(Хмельницький, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 

11 наукових публікаціях, із них – 6 статей  у виданнях України, що включені 

МОН до переліку фахових у галузі психології, 1 стаття в іноземному науковому 

виданні та 3 – тези доповідей на конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 382  

найменування, з них 14 – іноземними мовами. Загальний обсяг дисертації – 283 
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сторінки, з них основної частини – 185 сторінок. Робота містить 12 таблиць (на 

8  сторінках), 19 рисунків (на 9 сторінках) та 10 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

УМОВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ 

 

1.1. Основний психологічний зміст комунікативної компетентності 

суб’єктів професійної діяльності типу «людина-людина» 

 

Наукове обґрунтування психолого-педагогічних умов розвитку будь-яких 

особистісних утворень вимагає насамперед ґрунтовного вивчення 

психологічної феноменології цих утворень із метою створення теоретико-

семантичного (змістового) базису такого обґрунтування. Тому в першій частині 

тексту дисертаційного дослідження аналітично висвітлено психологічний зміст 

комунікативної компетентності як професійної спроможності загалом, а відтак 

– правоохоронців. 

Першим кроком наукового дослідження будь-якої професії має бути 

визначення основної специфіки її суб’єкт-об’єктної функціональної структури. 

Сучасна наука виокремлює такі основні типи цієї специфіки: «людина- 

природа», «людина-культура», «людина-людина». Останнє суб’єкт-об’єктне 

співвідношення є суб’єкт-суб’єктним, тому що об’єктом у ньому виступає 

людина або група людей, тобто суб’єкт.  

Основним способом і засобом будь-якого впливу на суб’єкта, в тому 

числі професійного, є спілкування, комунікативний зв’язок з ним, у якому 

суб’єкт впливу постає власне суб’єктно в тому розумінні, що надає змісту цього 

зв’язку свого тлумачення й значення відповідно до своїх знань, ціннісних 

орієнтацій, диспозицій, мотивації тощо. Тому одним з істотних чинників 

ефективності комунікативних зв’язків є взаємна модифікація суб’єктами і їх 

змісту, і їх сенсу, смислу, значущості, як необхідна умова адекватного 

взаєморозуміння, без якого унеможливлюється ефективна взаємодія. А це 
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забезпечується комунікативною компетентністю суб’єктів професійної 

діяльності типу «людина-людина», до якого належать і правоохоронна.  

Термін «комунікація» експансивним чином увійшов у науковий обіг на 

початку ХХ ст. – його почали активно використовувати наукознавці, філософи, 

здебільшого екзистенціалісти та персонологи, соціологи, ті психологи, котрі 

тоді творили соціальну психологію, та ін. Природно, що всі вони вкладали в 

поняття, які позначали цим терміном, різні значення, в яких непросто знайти 

той спільний зміст, котрий утворив би базис наукової дефініції цього поняття. 

Отож з усіх численних тлумачень феномена «комунікація» ми аналітично 

висвітлили лиш необхідні для створення теоретичної бази нашого 

дисертаційного дослідження. 

При цьому ми використали визнаний продуктивним підхід до 

детермінації означення «несуворих психологічних понять», запропонований В. 

Ганзеном. Суть цього підходу випливає з надзвичайної складності психічних 

феноменів, що уможливлює винятково поступове, розгорнуте в часі їх пізнання 

їх. Тобто поступово вивчаються різні сторони цих феноменів, з часом 

формуються повніші й цілісніші уявлення про них тощо. Відтак, визначення їх 

– «несуворі» в тому розумінні, що в них відсутні змістова повнота і сувора 

логічна структура, вони описові. Іншими словами, можливо лиш 

впорядковувати за критеріями семантичної близькості та логіки існуючі 

«несуворі» визначення психічних феноменів, що утворюють їх семантично-

дискурсивні поля, які поділяються на три групи: істотні дискурсивні ознаки; 

термінологічний апарат, який розкриває ці ознаки; істотні ознаки діяльнісно-

поведінкових проявів феноменів семантичного поля. З отриманих у такий 

спосіб одиниць опису можна конструювати повніші визначення «несуворих» 

понять, використовуючи метод базисів [84, с. 44].  

Отже, комунікативна компетентність правоохоронців як психічний 

феномен функціонує у процесі безпосереднього спілкування з людьми – 

правопорушиками, свідками, колегами, підлеглими, начальниками та ін., має 

забезпечувати належну ефективність цього процесу, основна мета якого: 
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профілактика (попередження) злочинів, виявлення та затримання злочинців. 

Тобто комунікативна компетентність працівників правоохоронних органів є 

«спілкувальною». Тому для належної значущості нашого дисертаційного 

дослідження необхідно встановити істотний спільний зміст у поняттях 

«комунікація» та «спілкування», або ж відсутність його, що доведе коректність 

або некоректність терміна «комунікативна» щодо його теми. Отож, почнемо зі 

зіставлення понять «комунікація» та «спілкування».   

Деякі дослідники явно ототожнюють ці поняття. Так, К. Черрі трактує 

комунікацію, як соціальне спілкування, головним засобом якого є мова         

[350, с. 23-24]. Подібні тлумачення знаходимо у працях Г. Андреєвої [9].  

Латентні ототожнення їх авторами не аргументуються (Р. Вердебер, 

Л. Виготський, В. Зінченко, В. Знаков, О. Леонтьєв, Б. Мещеряков, 

В. Москалець, Л. Орбан-Лембрик, В. Паригін, В. Роменець та ін.).  

Вважаємо, що варто все ж розмежувати ці поняття на основі чіткого 

визначення differentia specifica кожного з них. Cеред багатьох безпідставних 

і тому безперспективних диференціацій їх [35; 49; 136; 243 та ін.] істотну, 

на нашу думку, вирізняльну специфіку понять «комунікація» та 

«спілкування» виокремив М. Каган. Вона полягає в тому, що комунікація 

являє собою специфічний суб’єкт-об’єктний зв’язок – власне суб’єктом у 

ньому виступає комунікант, який передає інформацію, а реципієнт лиш 

пасивно її приймає, тому є об’єктом. А у процесі спілкування інформація 

циркулює між суб’єктами, носить обопільно активний характер [139, с. 143-

146]. 

Подібним чином цю відмінність трактує Е. Руденський. Спілкування, 

на його думку, являє собою реальну взаємодію суб’єктів, за якої 

відбувається обмін досвідом, знаннями, враженнями, оцінками тощо. 

Комунікація ж – це інформаційний процес передачі повідомлень будь-якій 

динамічній системі, котра здатна приймати, аналізувати та зберігати надану 

інформацію [304]. 
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Але слушність цієї відмінності ще не реалізована у прийнятому 

науковим загалом поняттєво-термінологічному апараті. Тому вважаємо 

використання терміна «комунікативна» як синонім «спілкувальна» в певних 

дискурсах, контекстах коректним, що відповідає наявній на сьогодні 

тенденції у відповідній науковій парадигмі. Враховуємо і те, що латинське 

слово communication означає, зокрема, спілкування. 

Трактувань, розлогих характеристик та лаконічних визначень поняття 

«компетентність» і похідних від нього «компетенція» та «компетентний» 

існує чимало. Але ми не знайшли між ними істотних відмінностей – жодне з 

них не виходить за межі єдиного, цілком відповідного, семантичного поля, 

яке охоплює усі варіанти таких значень англійського слова competent: 

1) знаючий, умілий, вправний, спроможний, досвідчений; 2) повноправний, 

правомочний.  В усіх так чи інакше представлені знання, уміння й навички 

та інші властивості, спроможності суб’єкта, які забезпечують йому 

ефективну діяльність у тій сфері, в якій він компетентний, або делеговані 

йому повноваження і права (Н. Бібік, Л. Ващенко, С. Добросмислова, 

Н. Драгомирецька, Г. Єрмакова, В. Желясков, О. Локшина, Л. Мартенс, 

Д. ван Мерріенбоер, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, 

Л. Сохань, А. Стуф та ін.). 

Водночас Радою Європи визначено властивості, які мають бути у 

кожного компетентного спеціаліста, а саме: 1) політична та соціальна 

здатність брати відповідальність на себе, брати участь у групових рішеннях, 

вирішувати конфлікти ненасильницькими методами); 2) життєдіяльність у 

багатокультурному суспільстві (контроль за проявами расизму, ксенофобії); 

3) володіння необхідною усною та письмовою комунікацією; 

4) інформаційна грамотність (володіння необхідними інформаційними 

технологіями); 5) здатність навчатися протягом усього життя [125, с. 38]. 

Термін «компетенція» у більшості публікацій, в яких він 

зустрічається, фактично виступає як синонім терміна «компетентність».  



 14 

А от Г. Чанишева трактує поняття «компетенція» як структурну 

складову професійної компетентності.  Мовляв, компетенції –  це ті чи інші 

професійні спроможності працівника, а компетентність включає також 

особистісні властивості, сприятливі щодо відповідної діяльності [346].  

Термін «компетентний» здебільшого вживається у значеннях: 

1) повноправний, правомочний, правоспроможний, повноважний, 

2) здатний вирішувати поставлені завдання зі знанням справи, належним 

чином, ефективно, носій знань, інформації, умінь, навичок,  необхідних для 

тієї чи іншої справи, які суб’єкт постійно оновлює, вдосконалює тощо[335].  

У інших тлумаченнях, характеристиках понять «компетентність», 

«компетенція», «компетентний» розглянуті властивості та особливості цих 

понять повторюються в різних варіаціях, співвідношеннях. Ми синтезували 

ті з них, котрі сукупно забезпечили дискурсивну валідність базисного 

поняття нашого дослідження: 

Термін «компетентність» має 2 основних значення: 1) комплекс 

знань, умінь, навичок та особистісних властивостей, які забезпечують 

ефективне функціонування суб’єкта у сфері його компетентності; 

2) делеговані суб’єкту повноваження, права і обов’язки у сфері його 

компетентності. 

Компетенція: 1) функціональна підструктура компетентності (окремі 

спроможності, вміння тощо); 2)  окремі повноваження, права і т. ін.  

Компетентний – суб’єкт компетентності. 

Відтак можемо попередньо дефінітивно поєднати базисне поняття 

нашого дослідження з його першим предикатом: комунікативна (в розумінні 

«спілкувальна», у сфері спілкування) компетентність – це комплекс знань, 

умінь, навичок та особистісних властивостей, які забезпечують стабільно 

ефективне спілкування суб’єкта.  

«Спілкування, – пише В. Москалець, – засаднича умова і складова 

буття людини. З його допомогою досягається порозуміння задля 

продуктивної взаємодії в усіх видах і проявах людської діяльності. 
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Зважуючи, мотивуючи свої вчинки, почасти кожен із нас розмовляє сам з 

собою, здійснює духовно-моральну, ціннісно-зорієнтовану рефлексію» [235, 

с. 67]. З цього лаконічного, але влучного пояснення всеохопної природи 

людського спілкування має бути зрозуміло, що компетентне спілкування як 

функціональний аспект комунікативної компетентності, є необхідною 

умовою і потужним чинником успішності більшості сучасних професій, а у 

сфері професійної діяльності типу «людина-людина» – вирішально-

визначальним. 

Поняття «комунікативна компетентність» увів у науковий обіг у 

1972 р. американський лінгвіст Д. Хаймз, який трактував це поняття дещо 

аморфно [268, с. 42]. З того часу цей феномен доволі інтенсивно 

досліджують і зарубіжні, й вітчизняні вчені. 

Так, теоретико-методологічні засади вивчення комунікативної 

компетентності загалом і компетентного спілкування зокрема знаходимо у 

працях К. Абульханової-Славської, Г. Андреєвої, Н. Андрійченко, 

О. Бодальова, Л. Буєвої, Н. Вітюк, О. Винославської, О. Добротвора, 

В. Кабріна, М. Кагана, Т. Кобзар, О. Корніяки, М. Коця, О.  Леонтьєва, 

А. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка, О. Низовець, О. Пасічник, 

Б. Паригіна, Є. Прозорової, та ін. Г. Балл, В. Галузяк, А. Добрович, М. 

Заброцький, В. Кан-Калік, А. Коваленко, Я. Коломінський, О. Корнєв, 

М. Корнєв, О. Киричук, С. Мусатов, В. Семиченко, Л. Орбан-Лембрик, 

Т. Титаренко, Ю. Швалб, Т. Яценко та ін. розлого й грунтовно висвітлили  

проблематику компетентного професійного спілкування, а О. Вербицький, 

Ю. Ємельянов, М. Зажирко, В. Каплінський, М. Коць, Л. Петровська, 

С. Петрушін та ін. – психолого-педагогічні умови та засоби розвитку 

компетентного спілкування особистості. Важливі аспекти комунікативної 

компетентності майбутніх спеціалістів та її розвитку представлено у працях 

Л. Долинської, Ю. Ємельянова, В. Москаленка, Л. Рудєвої, Л. Терлецької, 

Л. Уманець, Т. Федотюк, Н. Чепелєвої, М. Шевченко та ін. 
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На сьогодні існує чимало дефінітивних тлумачень, характеристик, 

визначень поняття «комунікативна компетентність». Так, деякі дослідники 

вважають, що це  –  готовність суб’єкта здійснювати комунікативну 

діяльность (Ю. Азаров, М. Коць, Н. Кузьміна, Д. Узнадзе та ін.). Інші 

характеризують її розлогіше й конкретніше – як здатність встановлювати та 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, що ґрунтується на 

сукупності знань, умінь і навичок, які забезпечують ефективне спілкування 

та передбачають уміння змінювати його глибину й коло, розуміти і бути 

зрозумілим для партнера спілкування (Г. Андреєва, Г. Васильєв, В. Кан-

Калік, Ю. Жуков, Я. Коломінський, О. Леонтьєв, Л. Петровська та ін.), 

координувати взаємодію компонентів комунікації (В. Топалова та ін.). 

Автор Є. Прозорова вважає, що комунікативна компетентність складається 

з двох основних компонентів: 1) комунікативні цінності, орієнтація та 

специфіка мотивації комуніканта, його потреба в спілкуванні; 2) прояви 

безпосередньо в спілкуванні, комунікативній поведінці, які містять дві 

складові: комунікативні знання, уміння й навички; дії в процесі спілкування 

[287, с. 193–195]. 

Зустрічається ототожнення комунікативної компетентності з  

комплексом відповідних здібностей (В. Гаркуша, М. Заброцький,  

К. Платонов та ін.), особистісних якостей суб’єкта (Г. Айзенк, П. Горнстай,  

В. Злівков, Р. Кеттел, М. Молоканов, Г. Оллпорт та ін.). Трактують цей 

феномен і як чинник досягнення особистістю вершин професіоналізму 

(А. Деркач, Н. Кузьміна, С. Максименко, Л. Орбан-Лембрик  та ін.).  

Чимало зарубіжних дослідників (А. Гонці, П. Хагер, Дж. Атанасоу, 

С. Перрі та ін.) наголошують, що комунікативна компетентність – це певні 

особистісні якості, комунікативні знання, уміння та навички суб’єкта та 

фактори культури, що екстеріоризуються в певних типах поведінки та 

стилях спілкування, забезпечують ефективний обмін інформацією задля 

встановлення продуктивних контактів з різними категоріями людей. Ми 

загалом поділяємо цю точку зоку. 
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А відтак спираємось на виокремлені Є. Руденським ті складові 

комунікативної компетентності, що істотно впливають на ефективність 

комунікативної ситуації. Це спроможності: здійснювати соціально-

психологічний прогноз та програмування майбутнього спілкування, 

базуючись на адекватному розумінні його особливостей; вживатися в 

соціально-психологічну атмосферу спілкування та керувати ним. Усе це 

вимагає знання механізмів, норм і правил спілкування та володіння його 

ефективними технологіями [304, c. 97]. 

Розлогіше й вагоміше трактування спроможностей такого роду містять 

праці Л. Петровської, котра визначає комунікативну компетентність як 

складне утворення, в основі якого лежать знання соціально-психологічних 

факторів та вміння використовувати їх у діяльності, розуміння мотивів, 

стратегій поведінки, фрустрацій, як власних, так і партнерів зі спілкування, 

уміння розбиратися в групових соціально-психологічних проблемах, 

осмислення можливих перешкод на шляху до взаємного порозуміння, 

оволодіння технологією та психотехнікою спілкування [270, c. 13]; а також 

праці А. Добровича, який розглядає комунікативну компетентність з позиції 

постійної готовності до контакту. Мовляв, комунікативно компетентна 

людина перебуває в режимі постійного мисленнєвого діалогу з 

потенційними партнерами, що розвиває її комунікативну інтуїцію [104, с. 

69]. 

Слушно включають у комунікативну компетентність не лише 

володіння комунікативними знаннями, вміннями і навичками, а й 

спроможність формувати адекватні комунікативні вміння у нових 

соціальних структурах та знання культурних норм і обмежень у 

спілкуванні, звичаїв, традицій, етикету в сфері спілкування, дотримання 

пристойності, вихованість, орієнтацію в комунікативних засобах, властивих 

національному менталітету тощо В. Куніцина, Н. Казарінова, 

В. Погольшина  [184, c. 481]. 
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На думку Л. Орбан-Лембрик, комунікативна компетентність входить у 

більш широке поняття «соціально-психологічна компетентність», котра 

являє собою інтегральну якість особистості, що пронизує всі її професійно-

особистісні утворення і складається з сукупності знань у галузі взаємодії, 

поведінки, обміну інформацією, сприймання людьми одне одного, 

оформленої індивідуальної програми поведінки в системі соціальних 

відносин, мотиваційної приналежності до певного соціального середовища, 

спрямованості на розвиток комунікативних здібностей, прагнення до 

збереження та розвитку соціально-психологічних традицій конкретного 

соціального інституту та тієї групи, в якій відбувається соціалізація 

індивіда, що узагальнюється у сформованості комунікативного стилю його 

життя [252, c. 11]. Вбачаємо в деяких з цих названих дослідницею 

складових перспективні вектори подальших досліджень проблематики 

нашої дисертаційної розробки, зокрема, соціально-психологічних традицій 

та комунікативного стилю вітчизняних правоохоронців.   

Істотні складові комунікативної компетентності суб’єктів професійної 

діяльності типу «людина-людина» – мовні та мовленнєві – досліджують 

вчені-лінгвісти. Основу мовних утворюють знання одиниць мови та правил 

їх поєднання; мовленнєвих – уміння ефективно застосовувати знання мови, 

користуватися мовними одиницями. Як пише Н. Гез: «Комунікативна 

компетентність передбачає: володіння лінгвістичною компетенцією, знання 

відомостей про мову, наявність умінь співвідносити мовні засоби із 

задачами та умовами спілкування, розуміння відносин між опонентами, 

уміння організовувати мовне спілкування з урахуванням соціальних норм 

поведінки та комунікативної доцільності висловлювань» [85, c. 19].   

Переважна більшість дослідників біхевіористичного напряму 

розглядають комунікативну компетентність як здатність спілкуватися усно 

та/чи письмово в реальних життєвих ситуаціях, при цьому важливішою 

вважають адекватну передачу змісту, а форма подачі інформації, 

коректність мовних засобів є, на їх думку, другорядною щодо змісту 
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висловлювань [379]. Ми вважаємо, що форма значущих та ще й складних 

висловлювань, а особливо тих, які мають на меті схилити співбесідників 

стати на позицію суб’єкта, що істотно важливо для правоохоронців, має 

цілком відповідати змісту, інакше він значною мірою, а то  й цілком, 

втрачатиметься для реципієнтів. Оптимальна взаємовідповідність форми і 

змісту висловлювань – істотна складова комунікативної компетентності 

взагалі, а правоохоронців – особливо.  

Названі та інші дослідники слушно відносять до комунікативної 

компетентності також такі важливі властивості та спроможності суб’єкта: 

чітко  визначати для себе, а якщо є потреба, то й для співрозмовників, 

істотні, перспективно продуктивні цілі спілкування; скеровувати процес 

спілкування на отримання необхідної інформації; переконливо 

представляти та культурно, етично відстоювати свою точку зору в 

дискусіях, суперечках, що має базуватись на ставленні  з повагою до 

духовних цінностей (релігійних, національних, професійних тощо) 

опонентів, співбесідників, на намаганні неупереджено зрозуміти їхні 

інтереси, мотиви, наміри, стратегію і тактику в умовах непорозумінь, 

конфліктів, уникати фруструючих тенденцій і т. ін.  

На підставі аналізу й узагальнення тлумачень феномена 

«комунікативна компетентність» О. Добротвор здійснив, на нашу думку, 

потенційно плідну щодо подальших досліджень систематизацію науково-

методологічних підходів до цього явища: 

– біхевіористичний підхід, представники якого (Р. Крейг, Д. Кушмен, 

А. Бошне, К. Келлі та ін.) вважають, що комунікативна компетентність – це 

сукупність навичок слухання, вставляння реплік і ведення переговорів, 

уміння формулювати завдання і доводити їх, співпрацюючи з іншими та 

адаптуючись до змін у ситуації спілкування;  

– лінгвістичний підхід (Г. Почепцов, Д. Леонтьєв та ін.), в межах 

якого комунікативна компетентність розглядається в контексті мовної 

діяльності людини, а мовленнєвий акт покладається в основу комунікації; 
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– інформаційний підхід (Р. Якобсон, О. Волошина та ін.) головним 

чином спрямований на вивчення психологічних особливостей прийому та 

передачі інформації, характеристик комунікатора та реципієнтів, засобів 

обміну інформацією; цей підхід, згідно зі слушним зауваженням 

О. Добротвора,  дозволяє слідкувати за перебігом комунікативної взаємодії, 

відтворюючи її схему, але не розкриває її внутрішню природу та обопільну 

активність комунікантів; 

– задачний підхід – комунікативна компетентність розглядається його 

представниками (Г. Костюк, Н. Кузьміна, Л. Петровська та ін.) як складне, 

інтегративне особистісне утворення, що функціонально виявляється у 

готовності та здатності суб’єкта вирішувати широке коло проблем і задач 

комунікативного характеру в різноманітних сферах діяльності;  

– діяльнісний підхід постає у розробках учених, котрі трактують 

спілкування як вид діяльності (О. Божович,  В. Кан-Калік, К. Красторіадіус, 

Ю. Хабермас, М. Капля, О. Смірнова та ін.); в його рамках  комунікативна 

компетентність вивчається як необхідна умова і потужний чинник 

продуктивної комунікативної діяльності (спілкування); 

– компетентнісний підхід (Н. Бібік, О. Локшина, О. Пометун, 

О. Савченко, С. Добросмислова, І. Зімняя, Е. Зеєр, І. Єрмаков, М. Катунова, 

І. Конельська, В. Лаптєва, О. Лебедєв, Д. Мертенс, О. Овчарук, Б. Оскарсон, 

Л. Паращенко, В. Шадріков, А. Шелтен, С. Шишова  та ін.); дослідники, 

котрі стоять на позиціях цього підходу, розглядають  комунікативну 

компетентність як поступову переорієнтацію домінуючої освітньої 

парадигми з переважаючою трансляцією знань та формування навичок на 

створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, що визначають 

потенціал, здатність випускника ВНЗ до виживання та стійкої 

життєдіяльності в умовах сучасного соціально-політичного, ринково-

економічного, інформаційно та комунікаційно насиченого простору; 

– функціональний підхід реалізують переважно західні дослідники 

(V. P. Chek, D. Perlman, N. M. Malamuch, H. Giles, M. A. Fitzpatrik, 
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J. M. Wietmann, C. W. Kelly та ін.), які вбачають базисну складову 

комунікативної компетентності у продуктивному використанні соціальних 

знань та навичок у суспільних стосунках, соціальних взаєминах  

(J. M. Wiemann); відтак: 1) комунікативно компетентне поводження має 

відповідати контексту ситуації, у якій воно виявляється, при цьому, 

первинний контекст переважно, але не завжди, пов'язаний з реальними 

стосунками комунікантів (H. Giles); 2) комунікативна компетентність 

ґрунтується на знаннях правил спілкування, адаптаційних навичках та 

гнучкості в процесі реалізації цих знань; 3) комунікативна компетентність 

більшою мірою пов’язана зі стосунками та взаєминами, а не з індивідами, 

тому цю компетентність варто вивчати в контексті компетентних стосунків, 

основною ознакою яких є відсутність непорозумінь (V.P. Chek); 

– функціонально-кваліфікаційний підхід (F. Delamare le Deist, С. Perry, 

Е. Short, J. Winterton та ін.) являє собою відгалуження функціонального 

підходу, в якому комунікативна компетентність розглядається як здатність 

суб’єкта виконувати певну роботу згідно з професійними стандартами;  

– поведінковий підхід, представники якого  (Е. Берн, П. Єршов, 

Д. Мак-Клеланд, М. Молоканов, Л. Петровська, С. Спенсер, Л. Спенсер, 

Дж. Равен, Р. Якобс та ін.) трактують комунікативну компетентність як 

критеріальний індикатор продуктивності діяльності людини, а відтак 

зосереджують увагу на її поведінкових проявах (об’єктний аспект) та         

Я-стані (суб’єктний аспект); 

– раціогуманістичний  підхід (Г. Балл), згідно з яким, комунікативна 

компетентність – це насамперед здатність справлятися з суттєвими для 

життєдіяльності особистості завданнями, проектувати свій життєвий та 

професійний шлях на основі набуття нових продуктивних знань та вмінь;  

–  системний підхід (O. Казарцева, Г. Руїк, Ю. Федоренко, Д. Хаймс, 

Р. Белл та ін.) розглядає комунікативну компетентність як систему 

внутрішніх ресурсів суб’єкта, необхідних для побудови ефективних 
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комунікативних дій  у певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії  

[107]. 

Психолого-педагогічна спрямованість нашого дисертаційного 

дослідження зумовлює створення понятєво-термінологічного апарату на 

підставі компетентнісного підходу, який являє собою модерну освітню 

парадигму, що відповідає запитам постіндустріально-інформаційного 

суспільства, а відтак – умовам євроінтеграції України.  

Згідно з парадигмою компетентнісного підходу, розвиток професійної 

компетентності, зокрема комунікативної, має забезпечуватися не лише 

традиційними аудиторними заняттями, а й значною мірою інтерактивними 

методами навчання (тренінгами, діловими та рольовими іграми тощо), у 

яких змістовно постають реальні умови професійної діяльності, а студенти є 

не відносно пасивними реципієнтами готових знань, а активними 

суб’єктами соціальних ролей професії, яку вони здобувають, що й розвиває 

здатність ефективно діяти, а відтак успішно конкурувати  у сфері своєї 

спеціальності. 

Змістовну, на наш погляд, ієрархізовану структуру комунікативної 

компетентності запропонувала К. Гончарова. 

 Індивідуально-особистісний компонент цієї структури включає 

психологічні та психофізіологічні властивості суб’єкта: пам'ять, мислення, 

мовлення, темпераменту, зокрема, екстравертивні та інтровертивні, 

характеру тощо.  

Загальнокультурний – це моральні якості, ціннісні орієнтації, 

світогляд, особливості менталітету та ерудиції особистості. 

Когнітивний – акумулює сукупність знань про спілкування, його 

соціально-психологічні закономірності, функції, типи, види, принципи і 

правила ефективної взаємодії, зокрема й у ситуації конфлікту. 

Поведінковий охоплює міжособистісне сприймання, вербальні та 

невербальні засоби спілкування та  управління ним. 
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Мотиваційно-рефлексивний компонент – це внутрішні та зовнішні 

передумови оволодіння суб’єктом комунікативною компетентністю, 

зокрема, спроможність аналізувати ситуації спілкування, власне 

цілепокладання та дії партнерів, адекватну фахово-професійну та 

комунікативну самооцінку [88].  

 

 

1.2. Комунікативна компетентність як необхідна умова та чинник 

ефективності професійної діяльності правоохоронців 

 

1.2.1. Особливості професійного спілкування правоохоронців 

 

Підраховано, що правоохоронці щодня витрачають на спілкування 50-

90 % свого робочого часу. Отож їхнє професійне спілкування, його особливості 

є предметом пильної уваги і зарубіжних, і вітчизнаних учених. Так, істотні 

властивості комунікативної складової правоохоронної діяльності змістовно 

висвітлені у працях: В. Авдєєва, Н. Андреєва, В. Андросюка, В. Антипенка, Л. 

Балабанової, О. Бандурки, В. Бахіна, В. Барка, М. Варія, В. Васильєва, О. 

Васильєва, Б. Водолазського, Е. Дідоренка, Л. Казміренко, Я. Кондратьєва, В. 

Коновалової, М. Костицького, В. Лукашевича, В. Медведєва, Л. Мороз, О. 

Морозова, В. Ортинського, Ю. Осипової, А. Папкіна, М. Порубова, Є. 

Потапчука, О. Сафіна, В. Синьова, О. Столяренка, П. Сопек, С. Тарарухіна, О. 

Тімченка, Г. Туманова, С. Яковенка та ін.  

Аналітичне опрацювання обґрунтованих науковцями положень щодо 

місця й ролі спілкування у функціональній структурі правоохоронної діяльності 

дозволило нам констатувати, що основною функцією професійного спілкування 

правоохоронців є забезпечення їх правоохоронної взаємодії з громадянами та 

між собою.  

У Законах України «Про Національну поліцію» та «Про оперативно-

розшукову діяльність» зазначено, що повсякденна діяльність поліції  перебігає 
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на очах у населення, тому її авторитет, як і всіх правоохоронних органів, багато 

в чому залежить від поведінки її працівників у спілкуванні з громадянами. 

Відтак загальними та обов’язковими принципами спілкування правоохоронців 

мають бути законність та гласність, гуманне ставлення та повага до особи, 

культура і такт. Досить докладно описано процедуру такого спілкування, 

починаючи з підстав і закінчуючи процесуальними формальностями, що 

завершують діалог сторін з його особливим порядком протоколювання, і т. ін. 

[112; 123; 124; 175].  

Законодавчо визначено і процесуальні норми режиму професійного 

спілкування правоохоронців під час: виявлення ознак кримінального 

правопорушення (ст. 25 КПК України); допиту, обшуку, слідчого експерименту 

(ст. 224, 234 і 240 КПК України), забезпечення поваги до людської гідності, прав 

і особод кожної людини (ст. 11 КПК України). 

Ці законодавчі приписи та відповідні їм науково обґрунтовані концепти 

показують, що якість професійного спілкування правоохоронців істотно і прямо-

пропорційно впливає на ефективність виконання ними службових завдань. 

Оскільки вирішально-визначальним чинником якості спілкування є 

комунікативна компетентність його суб’єктів у окресленому вище розумінні 

цього поняття, то пріоритетно значуща роль комунікативної компетентності 

правоохоронців у забезпеченні ефективності їх професійної діяльності не 

викликає жодних сумнівів, постає незаперечною істиною.  

Професійному спілкуванню правоохоронців, а відтак і їхній 

комунікативній компетентності притаманні істотні особливості, що 

зумовлюються певними особливостями правоохоронної діяльності.  

Основою та найбільш важливим аспектом цих особливостей є специфічні 

умови. Психологія праці в особливих умовах має досить широке і розмаїте 

семантично-дискурсивне поле. Аналітичне вивчення основного змісту цього 

поля дозволяє нам, зокрема, констатувати: 1) стрижневим поняттям у ньому 

постає «екстремальна ситуація», яку характеризують також означеннями 

«надзвичайна», «ризиконебезпечна», «кризова» та ін.; 2) в умовах таких 
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ситуацій професійна діяльність потужно ускладнена високим рівнем небезпеки 

для життя і здоров’я самих фахівців та інших людей; 3) ефективність діяльності 

в екстремальних ситуаціях істотно залежить від професійних спроможностей та 

навичок суб’єктів оптимально діяти в них.  

Серед численних і розмаїтих тлумачень поняття «екстремальна ситуація» 

[223, с. 22-53] продуктивним для нашого дисертаційного дослідження виявився 

підхід до нього Н. Наєнко, котра трактує його як континуум, поділений на 3 

типи за критерієм ступеня виразності: важкі, параекстремальні та екстремальні. 

Важка ситуація характеризується значною складністю і підвищеною 

значущістю. Другий і третій ступені – суворими умовами, великим ризиком, 

високою ціною можливих помилок, зокрема загрозою відчутних правових і 

моральних санкцій, а власне екстремальна – ще й реальною загрозою життю 

людей, насамперед самих фахівців [223, с. 24].  

Основний зміст фактично суб’єктного, на нашу думку, аспекту 

екстремальної ситуації, згідно з Л. Гримаком і Л. Дикою, полягає у виникненні 

в загалом здорової людини «важких станів» – порушень психофізіологічних 

процесів, що зумовлює наростання негативно забарвлених, фруструючих 

емоційних переживань (страху, жаху, розпачу, гніву, злості тощо), які нерідко 

індукуються та посилюються соціально-психологічним механізмом емоційного 

зараження і, у першу чергу, деструктивно впливають на пізнавальні психічні 

процеси (увагу, сприймання, уяву, мислення, пам’ять), що руйнує адекватність 

відображення ситуації та себе в ній, а відтак – на ефективність її дій, учинків, 

поведінки, діяльності, взаєморозуміння у спілкуванні задля взаєдії [90, 103]. 

Ефективна протидія всім цим руйнівним впливам екстремальних ситуацій 

вимагає насамперед і головним чином відваги, холоднокровності, емоційно-

психічної стійкості, володіння собою тощо від суб’єктів діяльності в особливих 

умовах – рятувальників, правоохоронців, військовослужбовців. Отже, ці 

властивості є істотними складовими їхньої професійної компетентності, 

зокрема комунікативної.  
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Правоохоронці покликані бути активними суб’єктами всіх тих 

екстремальних ситуацій, зумовлених як соціальними, так і природними й 

техногенними чинниками, в яких виникає небезпека порушень громадського 

порядку, злочинних дій: мародерства, бандитизму із застосуванням холодної та 

вогнепальної зброї, вандалізму і т. ін. 

Але й повсякденна, «рутинна» діяльність правоохоронців, спрямована на 

розслідування, розкриття і попередження злочинів, – завжди боротьба, тобто 

важка ситуація (за Н. Наєнко), що досягає рівня параекстремальності та 

екстремальності, коли виникає необхідність не лише психологічного, а й 

силового протиборства зі злочинцями. 

Метою психологічного протиборства правоохоронців у процесі 

виконання оперативно-службових завдань є встановлення психологічного 

контакту з громадянами. Цей контакт має забезпечити отримання значущої 

інформації, що нерідко вимагає зміни лінії поведінки громадян у діапазоні від 

протидії правоохоронцям, до сприяння їм і співпраці з ними. 

Психологічне протиборство між правоохоронцями й злочинцями 

розгортається через посередництво їх спілкування. Перші прагнуть знайти 

істину – встановити, хто скоїв злочин, хто потерпілий, хто непричетний і т. ін. 

Другі намагаються будь-що приховати скоєний злочин чи якісь обтяжуючі 

обставини, «замести сліди», «ввести в оману», «перевести стрілки» на інше, 

щоб уникнути відповідальності чи бодай пом’якшити покарання тощо. 

Вочевидь, що таке протиборство є основною, базисною складовою 

професійного спілкування суб’єктів правоохоронної діяльності і завжди – 

справою складною, створює важкі ситуації. Складність цих ситуацій 

збільшується тим, що свідки і навіть потерпілі далеко не завжди прагнуть 

допомогти правоохоронцям, взаємодіяти, співпрацювати з ними через страх 

помсти злочинців, осуду значущих для них асоціальних суб’єктів, стереотипів, 

налаштувань та установок недовіри, негативного ставлення до охоронців 

правопорядку і т. ін. 
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Такі ситуації психологічно ускладнюються ще й тим, що правоохоронці 

змушені вступати у спілкування, незважаючи на своє часто негативне 

ставлення до співбесідників, здебільшого далеко не кращих представників 

людства – з делінквентними, девіантними, аморальними, деградованими, 

невропатичними й психопатичними, акцентуйованими, агресивно 

налаштованими тощо суб’єктами. Це породжує в їх професійному спілкуванні 

перешкоди, які називаються комунікативними бар’єрами. Зауважимо, що 

йдеться не про бар’єри, зумовлені слабкими місцями в каналах передачі 

інформації, помилками в її кодуванні та декодуванні, а про власне психологічні 

[230, с. 86].  

Так, Е. Дідоренко виокремив у спілкуванні в процесі оперативно-

розшукової діяльності три бар’єри: інтелектуальний, емоційно-вольовий, 

мотиваційний [291, с. 78-80].  

Основа інтелектуального бар'єру – розбіжності у знаннях, переконаннях, 

ціннісних орієнтаціях, поглядах і т. ін. комунікантів. Подолати, усунути цей 

бар'єр можна за допомогою компетентного застосування соціально-

психологічних механізмів взаємовпливу та взаєморозуміння, сутність і 

специфіку використання яких у професійному спілкуванні правоохоронців 

висвітлено нижче.  

Емоційно-вольовий бар'єр являє собою результат актуального негативно 

забарвленого емоційного стану однієї чи обох сторін або ж наперед 

сформованого негативного ставлення об'єкта оперативно-розшукової діяльності 

до оперативного працівника. Долається такий бар'єр уважним, прихильним 

ставленням до протилежної сторони, розважливістю, а також створенням 

сприятливих зовнішніх умов для ефективного спілкування. 

Мотиваційний бар'єр найчастіше виявляється в небажанні об'єктів 

оперативно-розшукової діяльності входити в контакт з правоохоронцями через 

особисті негативні налаштування щодо них. Найчастіше це, на жаль, через 

поширені в Україні страх, недовіру та зневагу щодо правоохоронців. Водночас, 

не секрет, що об'єкти оперативно-розшукової діяльності часто залучаються до 
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інтеракції примусово, всупереч їхньому бажанню, а інколи й під загрозою 

застосування щодо них певних засобів імперативного впливу, що призводить до 

психологічного протистояння. Особливого значення це набуває у спілкуванні 

правоохоронців з особами, які підозрюються у скоєнні злочинів, або з 

негласними працівниками чи відповідними кандидатурами, які погодилися на 

співпрацю, але без істинного прагнення до цього, а через їхню глибоку 

кримінальну зараженість тощо [291, с. 80].  

Професійне спілкування правоохоронців ускладнюється також тим, що 

доводиться мати справу з різними за всіма ознаками людьми: соціальним і 

матеріальним статусом, освітою, професією, гендером, віком, рівнем інтелекту, 

моральними якостями і т. ін. Отож щоразу доводиться «прилаштовуватись» до 

співбесідника – знаходити зрозумілі йому й дієві щодо необхідної  

правоохоронцеві форми впливу на нього та засоби спілкування. Це вимагає 

частих і розмаїтих перевтілень – змін манер поводження, поведінки та стилю 

мовлення [291, с. 23]. 

Чи не найскладнішими з таких змін, перевтілень є професійно-рольові, 

основна мета яких – різні маскування, приховування. В юридичній психології 

розрізняють три види професійно-рольових перевтілень правоохоронців: 

1) конспіративно-рольове – суб’єкт маскує свою приналежність до 

правоохоронних органів; 2) індивідуально-рольове – маскуються свої дійсні 

якості та стани; 3) цільово-рольове – маскування справжніх цілей, намірів [242].  

Світовий досвід показує, що успішне виконання організаційно-

управлінських функцій у правоохоронній діяльності вимагає від керівників усіх 

рівнів та рангів уміння будувати конструктивні взаємини як з колегами, 

підлеглими, так і з керівництвом [29, с. 38].  

Особливості функціональної структури професійного спілкування 

правоохоронців схематично, а отже, дещо спрощено, представлено на (Рис.1). 

 

 

 



 29 

 

 

Рис. 1. Функціональна структура професійного спілкування правоохоронців 
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Зрештою, спілкування правоохоронців ускладнюється категоричною 

вимогою суворо дотримуватися процесуальних норм у роботі зі всіма 

комунікантами: злочинцями, підозрюваними у скоєнні злочину, потерпілими, 

свідками, понятими та ін. 

 

1.2.2. Основний психологічний зміст професійної комунікативної 

компетентності фахівців правоохоронної діяльності 

 

Оскільки ми трактуємо комунікативну компетентність правоохоронців як 

компетентність «спілкувальну», а компетентне спілкування, як відомо,  

ґрунтується на вміннях: 1) не тільки слухати, а й, головне, чути співбесідників – 

розуміти не лише висловлений, а й латентний, прихований зміст та смисл того, 

що вони говорять; 2) ефективно впливати на них – схиляти, змушувати 

співпрацювати, допомагати тощо, – то когнітивною основою цієї 

компетентності має бути розуміння сутності соціально-психологічних 

механізмів взаємовпливу та взаєморозуміння, що засновується на відповідних 

знаннях, і вміння та навички адекватно й ефективно використовувати ці 

механізми. Основними механізмами взаємовпливу в процесі спілкування є 

переконування, навіювання та емоційне зараження; основними механізмами 

взаєморозуміння – ідентифікація, емпатія та рефлексія.  

Досконалі, на нашу думку, трактування цих механізмів щодо формування 

належного розуміння їх сутності вивів спеціально для майбутніх 

правоохоронців В. Москалець. Зауважимо, що ми зберегли навчальний, тобто 

адаптований щодо належного розуміння студентами, курсантами, стиль цього 

трактування, тому що планували використати його у майже незмінному вигляді 

в освітньо-теоретичних фрагментах формувального експерименту, що нам 

успішно вдалось, і продовжуємо використовувати його в такому вигляді у 

нашій педагогічній роботі, спрямованій на формування й розвиток 



 31 

комунікативної компетентності майбутніх і вже діючих офіцерів нової 

української поліції. 

Отже, В. Москалець пише: «Переконування являє собою 

цілеспрямований вербальний вплив людини на іншу людину чи на групу 

людей, розрахований на раціональне, мисленнєво зважене сприймання 

інформації, яка подається. Тому той, хто переконує, здійснює добір відповідних 

змісту його переконуючого впливу наукових істин, практичних аргументів, 

логічно впорядковує їх і до них апелює (вдається, звертається, застосовує). 

Переконування є основним засобом впливу в науковій полеміці, навчанні й 

вихованні, що ґрунтується на засадах наукової педагогіки, тощо.  

<…>  Ефективність переконування залежить не лише від наукової 

вагомості, переконливості, логічності матеріалу, незаперечності фактів, на які 

він спирається, і від здатності тих, кого переконують, осмислити, зрозуміти, 

збагнути, а відтак засвоїти його, а й від референтності того, хто переконує. Це 

особливо стосується того переконування, за допомоглою якого прагнуть 

сформувати чи переформувати утворення сфери спрямованості особистості 

(світогляд, переконання, ціннісні орієнтації, віра, диспозиції). Таке 

переконування можна назвати ціннісно-орієнтуючим. Скажімо, схилити 

злочинця до щирого співробітництва з правоохоронними органами. 

Референтність – значущість для суб’єкта якоїсь особистості або групи 

людей, з якими він співвідносить свої думки, судження, оцінки, самооцінки, 

погляди, ціннісні орієнтації, переконання, вчинки, дії, поведінку, діяльність як з 

еталоном, взірцем для наслідування. Відтак референтні для суб’єкта 

особистості та групи істотно впливають на процеси формування, 

трансформації, функціонування всіх його знань, умінь, навичок та утворень 

сфери спрямованості його психіки. Референтність засновується на 

авторитетності або авторитарності її носія. 

Авторитетність – визнання високих моральних якостей, переваг та 

компетентності особистості чи групи в одній або в декількох сферах діяльності, 

а відтак права авторитетного суб’єкта робити визначальні висновки, приймати 
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відповідальні рішення, організовувати та керувати у сфері його компетенції та 

людських взаємин. 

Вочевидь, що таке визнання ґрунтується на повазі й довірі до 

авторитетних суб’єктів – особистостей та груп. Відтак авторитетність можна 

характеризувати і як ставлення до її носіїв з повагою та довірою. Спеціальні 

дослідження, проведені у США, Японії та інших розвинених і не дуже країнах, 

засвідчили, що авторитетність керівників, лідерів, педагогів, правоохоронців і 

довіра до них прямо пропорційно залежить насамперед від їхніх моральних 

якостей, а саме, від справедливості, доброзичливості, чесності, людяності, а вже 

потім – від їх професійної компетентності» [238, с. 201; 240, с. 86-88]. 

Зауважимо, детермінація ефективності спілкування суб’єкта його 

високими моральними якостями, котрі інтегруються в його авторитеті, лягла в 

основу концепції асертивності – «…уміння людини впевнено і гідно 

поводитись, наполегливо відстоювати свої права чи точку зору, не зневажаючи 

прав інших. Асертивність високо цінується у діловому спілкуванні. Для її 

розвитку у людини використовують розроблені спеціальні програми соціально-

психологічного тренінгу, які ґрунтуються переважно на традиціях 

гуманістичної психології і сприяють формуванню таких характерологічних рис, 

як чесність, твердість у намірах, наполегливість, доброзичливість, привітність, 

дружелюбність та ін.» [294, с. 32].  

Але продовжимо необхідне тут подальше розлоге цитування 

В. Москальця: «У керівників, педагогів, правоохоронців, які є авторитетними, 

користуються авторитетом, повагою та довірою, здебільшого немає потреби 

застосовувати жорсткі імперативи та санкції навіть щодо девіантів та 

делінквентів – достатньо переконування та прохання. Якщо ж виникає потреба 

у санкціях, то вони справедливі і тому не травмують психіку тих, хто їх зазнав, 

та оточуючих їх людей. 

Авторитарність особистості чи групи виявляється у її прагненні 

домінувати, панувати, добиватись беззастережної покори, слухняності так чи 
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інакше залежних від неї людей за допомогою жорстких імперативів, санкцій, 

репресій стосовно цих людей та інших способів залякування їх. 

Авторитарні суб’єкти самотужки приймають рішення, не зважаючи на 

думку підлеглих, колег, родичів, ініціатива яких у прийнятті рішень, 

виробленні стратегії і тактики діяльності, поведінки сприймається ними як 

сваволя й зазіхання на їхню гідність та авторитет. Істотними особистісними 

рисами авторитарних суб’єктів є агресивність і завищена самооцінка – такі 

суб’єкти зазвичай оцінюють свої ділові якості, інтелектуальний потенціал, 

знання, уміння, навички вище, ніж вони насправді заслуговують. 

Ці якості авторитарних суб’єктів можуть породжувати, засноване на 

страху перед ними, конформістське, раціоналізоване, соціально-мазохістське 

ставлення до них як до референтних, яке руйнується разом з втратою влади 

авторитарного суб’єкта. 

Але серед авторитарних суб’єктів трапляються компетентні у своїй 

справі, відносно справедливі та чесні, відверті, що може зумовити їх 

референтність, засновану на визнанні цих якостей авторитетними і такими, що 

заслуговують поваги. А відтак переконуючі впливи таких авторитарних 

суб’єктів сприймаються не упереджено, а об’єктивно, є ефективними. Як 

показують дослідження, проведені в США, Німеччині та ін., цей феномен 

найчастіше зустрічається у силових структурах. 

Якщо суб’єкт, на якого спрямований вплив референтної для нього 

особистості чи групи, не здатен критично осмислити і автентично збагнути, 

зрозуміти зміст, сутність цього впливу або цей вплив не ґрунтується на науково 

виважених логічних аргументах і незаперечних фактах, він здебільшого 

приймає його «на віру». 

Віра – це визнання суб’єктом якихось відомостей, ідей, духовних 

цінностей істинними попри відсутність тільки для цього суб’єкта чи об’єктивно 

переконливої аргументації їх істинності. Сила такого визнання здебільшого 

перевищує силу аргументів, які ставлять під сумнів і навіть переконливо 

спростовують істинність змісту віри. 
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На основі сприймання інформації «на віру» функціонує навіювання. 

Навіювання або сугестія (лат. suggestion – навіювання) – це вербальний, 

цілеспрямований вплив людини на іншу людину чи групу людей, розрахований 

на некритичне, «на віру» сприйняття тієї інформації, що навіюється, без 

ґрунтовного осмислення її з метою розуміння її змісту, істинності, 

об’єктивності, логічності та переконливості аргументів. 

Згідно з відомою психологічною закономірністю, емоційне збудження 

людини зворотно пропорційно впливає на критично-аналітичну здатність її 

мислення, на адекватність та ефективність її суджень, розумових висновків, 

вчинків, поведінки – ця здатність знижується зі збільшенням емоційного 

збудження. Тому сугестор (той, хто навіює) свідомо чи несвідомо прагне 

вплинути насамперед на емоційну сферу психіки сугеренда (той, кому 

навіюють), викликати у нього емоційне збудження, вразити, схвилювати його. З 

цією метою активно використовується й емоційне зараження. 

Сприйняття на віру інформації, що навіюється, залежить від наявності 

довіри сугеренда сугестору, яка, своєю чергою, зумовлюється референтністю і 

авторитетністю для нього самого цього сугестора чи тих, до кого він апелює, 

від імені кого виступає: Бога, пророків, вождів, видатних мислителів, відомих 

діячів у тих чи інших сферах суспільного життя, предків тощо. Сугестору 

практично неможливо навіяти щось тим сугерендам, у яких він чи ті, до кого 

він апелює, не користуються авторитетом і референтністю.  

Ефективність навіювання авторитарного сугестора, який викликає у 

сугеренда глибокий і сталий страх, забезпечується механізмами раціоналізації 

та ідентифікації з агресором («Втечею в Натовп»), соціальними садистсько-

мазохістськими реакціями. 

У кожному добротному художньому творі детективного жанру ми 

знайдемо виразні, а нерідко й захоплюючі приклади застосування навіювання 

правоохоронцями. Згадаємо хоча б, як спілкувався капітан Жеглов з роману 

братів Вайнерів «Ера милосердя» (назва екранізації – «Місце зустрічі змінити 

не можна»), як віртуозно він «брав на понт».  
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Наслідування – свідоме й несвідоме переймання, повторення, відтворення 

суб’єктом змісту та форм суджень, оцінок, уподобань, ціннісних орієнтацій, 

стилю життя, поведінки, манер тощо, тих особистостей і груп, до яких він 

ставиться як до взірцевих, еталонних у тому чи іншому плані. 

Наслідування – універсальний, всеохоплюючий, постійно діючий 

механізм в усіх сферах суспільного життя. Досить сказати, що далеко не всі 

люди роблять хоча б один раз у своєму житті щось таке, чого до них не робив 

ніхто. Навіть ті особистості, котрі здатні створити щось принципово нове, 

роблять це в зоряні миті творчого осяяння, а повсякденно живуть, як усі інші – 

наслідуючи наявні, функціонуючі форми життєдіяльності. Хоча кожен з нас 

робить те саме по-своєму, з більшою чи меншою мірою своєрідності. <…> 

Виразний приклад наслідування – мода.  

Встановлено, що найбільш інтенсивно спонукають наслідувати їх 

референтні, авторитетні та авторитарні особистості й групи. <…>  

Емоційне зараження, яке відчутно впливає на ефективність навіювання, у 

багатьох випадках помітно стимулює прагнення наслідувати.  

Емоційне зараження – переважно неусвідомлювана, нецілеспрямована 

передача від однієї людини, групи людей до іншої емоційних станів, процесів 

(радості, роздратування, злості тощо) разом зі смисловим вербальним впливом 

чи без нього за допомогою міміки, пантоміміки, інтонацій, тембру голосу тощо.  

Виразним прикладом емоційного зараження є паніка – стан масового 

інтенсивного страху перед дійсною, реальною чи уявною небезпекою, який 

наростає під впливом взаємного зараження ним людей в умовах 

безпосереднього зорового і слухового контакту між ними. Це блокує їх розум, 

глузд, а відтак – здатність до об’єктивної, раціональної оцінки ситуації, 

обстановки та мобілізації інтелектуальних і вольових ресурсів для організації 

хоч якогось порятунку від небезпеки. Натомість люди, які панікують, 

поводяться безглуздо, безумно, згубно для них. Так, охоплений панікою натовп 

завжди калічить, розчавлює якусь частину тих нещасних, які опинились в 

ньому. Назва цього екстремального феномена емоційного зараження походить 
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від імені стародавнього грецького бога Пана – покровителя пастухів, пасовищ і 

стад. Елліни вірили, що від його гніву стада охоплює жах, який нестримно, 

стрімголов жене і кидає їх у водойми, прірви, що трапляються на їх шляху. 

Нагадаємо, що попередження і «збивання» паніки є одним з головних завдань 

поліції під час масових заходів <…>.  

Ще одним виразним прикладом емоційного зараження є науково 

обґрунтований звичай smilе (англ. – усмішка) – усміхненості в процесі 

безпосереднього спілкування американців та представників інших розвинених 

націй. Усмішка – мнемічний вираз позитивно забарвлених, приємних 

емоційних переживань: радості, веселості, зацікавленості, вдоволення. Отож 

зараження такими емоціями співбесідників за допомогою усмішки справляє на 

них приємне, хороше, позитивне враження, а відтак – і сам суб’єкт цього 

емоційно-заражувального впливу. Вочевидь, що це є вельми сприятливим для 

приємного спілкування, толерантності, порозуміння, ефективної взаємодії 

тощо. Приємна усміхненість – істотна складова високого позитивного іміджу 

фахівців усіх професій типу «людина-людина» в усіх цивілізованих країнах. 

<…> 

Взаєморозуміння, а відтак порозуміння – основна умова та ознака 

ефективного, плідного спілкування. Вочевидь, якщо комуніканти – суб’єкти 

спілкування – не розуміють змісту комунікативних актів одне одного 

(мовлення, міміки, жестів, інтонацій голосу та ін.), або хоча б один з них – 

іншого, вони не зможуть домовитись, взаємодіяти. Взаєморозуміння в процесі 

спілкування забезпечується комплексом соціально-психологічних механізмів, з 

яких основними є ідентифікація, емпатія та рефлексія. 

Ідентифікація – цей термін у психології має декілька значень. Одне з них, 

як механізм взаєморозуміння, це – постановка суб’єктом себе на місце іншого, 

що здійснюється шляхом заглиблення у зміст і логіку його мовлення, а відтак 

мислення, поведінки, перенесення себе в умови, обставини його життя з метою 

збагнути, зрозуміти його позицію, налаштування, диспозиції, ціннісні 
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орієнтації – і на цій основі прогнозувати його дії, вчинки, поведінку» [238, с. 

202-204; 240, с. 88-91]. 

Вочевидь, що ідентифікація – основа основ професійної діяльності 

слідчого, оперативного працівника. Наприклад, багату, на нашу думку,  

психологічну палітру такої ідентифікації можна знайти в детективних романах 

Ф. Дюрренматта. 

«З ідентифікацією, – провадить далі В. Москалець, – нерозривно 

пов’язана емпатія. Емпатія (грец. empatheia – співпереживання) – розуміння 

людиною змісту, характеру емоційних переживань, станів, реакцій іншої 

людини чи групи людей. Таке розуміння називають когнітивною емпатією. 

Вона забезпечується осмисленням суб’єктом емоційних виявів об’єкта його 

емпатії із застосуванням наявних у нього психологічних знань.  

На основі когнітивної функціонує предикативна емпатія – передбачення 

суб’єктом вірогідних емоційних реакцій, переживань, станів об’єкта його 

емпатії внаслідок тих чи інших впливів на нього. 

Найвищий рівень емпатійності (здатності до емпатії) – співпереживання, 

що являє собою переживання суб’єктом таких самих чи схожих за модальністю, 

характером емоційних станів, процесів на ті, які переживає об’єкт його емпатії. 

Зазвичай такі емпатійні переживання значно менш інтенсивні порівняно з їх 

джерелом – переживаннями об’єкта емпатії. 

Співчуття – також вияв емпатії,  який відрізняється від співпереживання 

тим, що в ньому переважають не емоційні переживання його об’єкта (страх, 

мука і т. ін.), а жалість, журба, тощо, викликані ними у суб’єкта.  

Певно, що когнітивна та предикативна емпатія конче необхідні слідчому, 

оперу, дільничному інспектору, патрульному, митнику, можливо, дещо 

меншою мірою – прикордоннику, службовцю пенітенціарного закладу, але 

кожен правоохоронець має бути співчутливо-емпатійним (однак не надто!). Без 

цього він дуже швидко, особливо в умовах аномії [234, с. 200-201], 

перетворюється на бездушного, мерзенного садиста. 
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Проведене нами діагностування рівня розвиненості емпатії випускників 

Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету 

внутрішніх справ показало, що у 27% юнаків співчутлива емпатія відсутня; 

перебуває на дуже низькому рівні – у 31,9%; у дівчат відповідно – 15,1% та 

19,6%. Коментарі, як говориться, зайві. 

Рефлексія – цей термін також має у психології декілька значень. Як 

соціально-психологічний механізм взаєморозуміння – це бачення суб’єктом 

себе очима співбесідників, усвідомлення й почування, як вони сприймають, 

наскільки розуміють його, які емоції він у них викликає тощо.  

Віртуозно майстерна рефлексія оперативника Альохіна – у фіналі роману 

І. Богомолова «В серпні сорок четвертого або момент істини» [238, с. 204; 240, 

с. 91-92]. 

Успішне оволодіння й володіння суб’єктом цими соціально-

психологічними механізмами на основі авторитету і референтності є, на нашу 

думку, необхідною умовою та когнітивним і ціннісно-орієнтаційним базисом 

його комунікативної компетентності.  

Наголошуємо, що прийняте нами трактування авторитету та 

референтності фахівця правоохоронної діяльності як необхідної умови 

ефективного оволодіння й володіння ним соціально-психологічними 

механізмами взаємовпливу та взаєморозуміння цілком відповідає парадигмі 

особистісних та професійних якостей правоохоронців у цивілізованому світі, в 

розвинених демократичних країнах. Так, їхня професійна діяльність має 

засновуватися на принципах гуманізму, прав людини. Відтак у ній абсолютно 

неприпустимі жорстокі, насильницькі, принижуючі людську гідність дії. За 

відсутності безальтернативного імперативного домінування цього духовно-

етичного контексту, ситуації, у яких правоохоронцям надається цілковита 

влада, можуть призводити до зловживання ними владними повноваженнями 

тощо [156].  

Несформованість у правоохоронців гуманістичних духовно-моральних 

ціннісних орієнтацій є сприятливим психологічним  ґрунтом для тих 
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професійних деформацій, які виявляються у цинічній жорстокості, 

підозріливості та педантичності, відсутності співчуття людському горю, 

звинувачувальному нахилі, правовому нігілізмі, самовиправданні порушень 

службових норм інтересами та цілями боротьби зі злочинністю, зниженні 

самоконтролю і вимогливості до себе і т. ін. [98]. 

Базисними психологічними передумовами і чинниками формування та 

функціонування комунікативної, як і будь-якої, компетентності, 

професіоналізму, майстерності тощо є мотивація цих процесів та відповідні їм 

задатки і здібності суб’єкта. Ми не знайшли дослідника цих передумов і 

чинників, який би заперечував цю позицію чи бодай не вказував, що стоїть на 

ній. 

Найпотужнішим мотиваційним фактором професійної діяльності є 

мотивація досягнення, яка загалом являє собою стале й перманентне прагнення 

суб’єкта бути успішним в цій діяльності. Відповідно, стабільно потужним 

автентично-особистісним чинником мотивації досягнення в діяльності є 

інтенсивний і сталий інтерес суб’єкта до змісту, характеру цієї діяльності, а 

відтак, вдоволення від її процесу, а не лише від результатів, що стимулює 

постійне бажання здійснювати цей процес. І. В. Гьоте влучно зауважив, що 

«наші бажання – це передчуття прихованих у нас здібностей, передвісники 

того, що ми будемо спроможні здійснити». Інтерес людини до якоїсь 

діяльності, зацікавленість нею самою як метою, а не лише як засобом для 

досягнення якоїсь іншої мети (заробітку, статусу тощо) є безпомилковим 

«лакмусовим папірцем» (показником) наявності у неї задатків, потенційних 

здібностей до цієї діяльності». [240, с. 28]. 

«Задатки – генетично зумовлені (вроджені) анатомо-фізіологічні та 

психічні властивості людини, з яких розвиваються її здібності. 

Здібності – психологічні та анатомо-фізіологічні властивості особистості, 

які є вирішально-визначальною умовою успішності становлення та 

функціонування її як суб’єкта тієї чи іншої діяльності і виявляються в 



 40 

показниках якості засвоєння та використання необхідних для цієї діяльності 

знань, умінь, навичок.» [240, с. 20]. 

Вивчення психологічних властивостей темпераменту особистості та 

темпераментальних властивостей конституційно-антропометричних типів 

людини (за Е. Кречмером і У. Шелдоном) дозволяє нам констатувати, що базові 

задатки, які визначають особливості спілкування людини, полягають в її 

темпераментальних та конституційно-антропометричних властивостях, котрі 

детерміновані генетично, вроджені. Безумовно й однозначно сприятливими 

задатками щодо розвитку комунікативних здібностей і на їх основі 

комунікативної компетентності високого рівня є темпераментальна 

екстраверсія. Серед представників типів темпераменту у його класичній 

класифікації екстраверти – це холерики й сангвініки, що, зокрема, виявляється 

у їхній експресивності, балакучості, комунікабельності; вони мають багато 

приятелів, знайомих. У сангвініків – ще й у пластичності, соціабельності, 

переважно гумористичному й веселому налаштуванні. Холерики на загал також 

схильні до гумору та веселощів, але ця властивість у них – з відчутним 

«присмаком» в’їдливої дошкульності, що здебільшого не сприяє порозумінню в 

процесі спілкування.  

«Пластичні особистості, – пише В. Москалець, – якщо є така 

необхідність, швидко і без проблем пристосовуються до нових умов, людей, 

вимог, відповідним чином змінюючи свої звички, форми поведінки, стиль і 

спосіб життя. У більшості з них порівняно мало непорозумінь та конфліктів у 

соціумі (соціальному оточенні) завдяки їхній невимушено-спонтанній, 

природній, здебільшого неусвідомлюваній схильності «налаштовуватись на 

хвилю» тих, з ким вони спілкуються, взаємодіють, «підлаштовуватись» під 

психологічні особливості оточуючих людей заради комфортних, приємних, 

значущих для них порозуміння, приязних, доброзичливих і доброчинних 

взаємин». А «соціабельність – це прагнення суб’єкта перебувати в товаристві, 

активно спілкуватись, толерантно, приязно налаштовуватись стосовно людей, 

вміння знаходити спільну мову, домовлятись, що викликає позитивне ставлення 



 41 

та прихильність оточуючих, відсутність бар’єрів щодо експресивних виявів 

своїх емоційних переживань та прохання допомогти. Вочевидь, що ця якість 

щільно переплітається з пластичністю» [240]. 

Серед конституційно-антропометричних типів людини, кожен з яких 

корелює з певними психічними властивостями, сприятливі щодо розвитку 

комунікативних здібностей задатки запрограмовані у жвавих циклотиміків-

пікніків (за Е. Кречмером), у вісцеротоніків-ендоморфів (за У. Шелдоном), які 

за основними характеристиками темпераменту належать до сангвініків [240, 

с. 33-38, 54-65]. 

 Вважаємо, що такі корелюючі з певними психічними властивостями 

конституційно-антропометричні типи можуть і мають слугувати валідними й 

надійними маркерами у професійному доборі майбутніх правоохоронців, тому 

що вони несуть виразну однозначну інформацію принаймні щодо 

комунікативних показників професійної придатності у формах та обрисах 

будови тіла претендентів. У майбутньому ми плануємо поглиблено дослідити 

задатки темпераментальної та конституційно-антропометричної природи, 

сприятливі щодо розвитку комунікативних здібностей.  

Але властивості типів темпераменту, котрі не є сприятливими задатками 

щодо розвитку тих чи інших здібностей, можуть значною мірою 

компенсуватись. Однак не цілковито і не всі! Основним і найбільш потужним 

компенсаційним фактором такого роду є сильна мотивація і засновані на ній 

самоорганізація та саморегуляція суб’єкта. Якщо він щиро прагне належним 

чином опанувати якусь діяльність і ефективно діяти (вчитись, працювати, 

спілкуватись, грати) внаслідок інтересу до неї, усвідомленої необхідності, з 

меркантильних міркувань та ін., то докладе належних зусиль, мобілізується, 

щоб здолати, послабити вплив тих особливостей свого темпераменту, які стоять 

на заваді його успішності, компетентності в справі.  

А от відсутність інтелектуальних задатків, сприятливих щодо розвитку 

комунікативних, як і будь-яких інших  здібностей, компенсувати неможливо. 

На сьогодні день жоден серйозний дослідник не заперечує, що рівень 
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(коефіцієнт) інтелекту людини (IQ) запрограмований генетично. Отож 

підвищити його за допомогою екзогенних чинників (навчання, тренування 

тощо) можна лиш порівняно незначною мірою.  

Кожна професійна діяльність вимагає від своїх суб’єктів того рівня та 

особливостей інтелекту, які забезпечать ефективне виконання ними завдань, 

вирішення проблем та розв’язання задач в процесі цієї діяльності. Адже 

інтелект, за визначенням В. Москальця, – «це пізнавальна спроможність, яка 

являє собою здатність виявляти ті властивості, співвідношення і способи 

використання об’єктів, їх властивостей, застосування яких забезпечує 

розв’язання задач, вирішення проблем. Звідси зрозуміло, що інтелект є 

основним засобом мислення», адже за функціональною сутністю мислення 

являє собою «…процес розв’язування задач, пошуку виходу із проблемних 

ситуацій, вирішення чи здолання проблем за допомогою інтелекту.» [241, с. 

116-117]. Отож необхідно розробляти і вдосконалювати тести для виявлення 

того рівня інтелекту (IQ) майбутніх правоохоронців, який може забезпечити 

формування їхньої професійної компетентності, зокрема комунікативної. Такі 

розробки будуть предметом наших подальших досліджень проблематики цієї 

компетентності.  

Отже, мотивація досягнення щодо професійного спілкування як стале й 

перманентне прагнення суб’єкта спілкуватися майстерно й ефективно в процесі 

своєї професійної діяльності є однією з необхідних, базисних  психологічних 

передумов і чинників формування та функціонування його комунікативної 

компетентності. Вона синергійно поєднує усі функціональні підструктури 

спілкування суб’єкта: ціннісно-орієнтуючу (спрямовуючу), інтелектуально-

когнітивну, креативно-пошукову, емоційну, вольову, конативно-експресивну, – 

у функціональну систему посередництвом їх спонукально-активуючого 

насичення. Така мотивація є вирішально-визначальним суб’єктним чинником 

розвитку комунікативних, як і будь-яких інших, здібностей, тому що, як відомо, 

за відсутності чи недостатньої потужності мотивації досягнення в діяльності 
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навіть найсприятливіші задатки до цієї діяльності не розвинуться у відповідні 

їй здібності.  

Ми загалом згодні з тими дослідниками (О. Корнєв, О. Гринчук та ін.), які 

поділяють комунікативні здібності на три підструктури: 1) гностичну – це 

здатність людини слухати і чути, а відтак розуміти інших людей у процесі 

спілкування з ними; 2) експресивну – здатність висловлюватись зрозуміло для 

співбесідників; 3) інтерактивну – спроможність впливати на партнерів по 

спілкуванню – схиляти їх «на свій бік» [92, с. 147; 161, с. 115]. 

На ядерні й периферійні поділяє комунікативні здібності Н. Волошина, 

а відтак перші – на такі компоненти: комунікативно-інформаційний –  

контактність, спостережливість, експресивність і т. ін.; когнітивний – 

соціальна перцепція, соціальний інтелект; емотивний – емпатійність, 

тактовність тощо; конативно-оптимальний стиль спілкування; креативний – 

здатність до персоналізації [83]. 

Існують інші тлумачення, характеристики, назви, поділи 

комунікативних здібностей. Але наше дисертаційне дослідження не вимагає 

аналізу їх всіх. Ми маємо концептуально окреслити ті властивості, що 

розвиваються на основі та завдяки таким здібностям, і є складовими 

комунікативної компетентності правоохоронців.   

Цій позиції відповідають  виокремлені О. Федоренко власне такі 

властивості, названі автором «розвиненими комунікативними здібностями 

працівників правоохоронної системи»: здатність до організації спілкування, 

що вимагає відповідних особливостей мислення, вільне володіння 

мовленням, емпатія, спонтанне сприйняття, певні соціальні установки 

(наприклад, інтерес до самого процесу спілкування, а не лише до його 

результату), адекватне орієнтування в часі, у партнерах, у стосунках, у 

ситуації [339]. 

На завершення цього смислового блоку зауважимо: існує небезпека 

перенесення стилю суб’єкт-об’єктних контактів з делінквентними та 

девіантними громадянами на спілкування з колегами, рідними й близькими, 
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знайомими і незнайомими людьми, що є одиним із проявів професійної 

деформації правоохоронців. Це зумовлюється тим, що соціально-

психологічна агресивність середовища правоохоронної діяльності через  

навіювання, емоційне зараження та наслідування сприяє сприйняттю та 

інтеріоризації субкультури його взаємин деякими правоохоронцями, 

суб’єктами цієї діяльності та екстраполяції її на їхнє соціальне оточення. 

Особливо гостро ця проблема постає в період професійної адаптації  

правоохоронців, одним з негативних результатів якої є так звана геттоізація – 

відособлення, їх соціально-психологічна ізоляція у професійному соціумі, 

серйозні ускладнення стосунків з колегами, а відтак – подальші важкі 

проблеми у професійному становленні та самореалізації. 

Вочевидь, що ці негативні явища підтверджують правильність обраної 

нами вихідної позиції щодо характеристики істотних складових 

комунікативної компетентності правоохоронців: вони мають насамперед 

оволодіти й соціально-психологічними механізмами взаємовпливу та 

взаєморозуміння на основі необхідних умов, та вирішально-визначальних 

факторів їх ефективного застосування: плекати свій авторитет, в основі якого 

лежать позитивні духовно-моральні якості (справедливість, доброзичливість, 

чесність, людяність) та референтність, основа якого – професіоналізм. Це – 

надійний автентично-особистісний фактор протидії негативним впливам 

девіантних та делінквентних суб’єктів, їх нівелювання.   

Отже, лише за умови автентичної орієнтації суб’єкта на гуманістично-

демократичні духовно-моральні цінності, тобто власне особистісного 

екзистенційного їх вибору, належним чином розвиваються та функціонують 

істотні складові характеристики правоохоронця-професіонала, виведені 

А. Москаленком на основі узагальнення відповідних експертних оцінок, які 

можна назвати бажано взірцевою: у ставленні до праці виражені 

працелюбність, відповідальність, сумлінність; чуйний до людей, не  

злопам’ятний, ввічливий, справедливий, правдивий; впевнений у собі і 

водночас скромний; враховує інтереси колективу; без надмірної підозрілості 
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ставиться до незнайомих людей; яскраво виражена самокритичність; 

активний у громадському житті; чесний, не схильний до крадіжок, 

бережливо ставиться до матеріальних цінностей; безкорисливий і щедрий; 

акуратний у зовнішньому вигляді; не схильний до зловживання спиртними 

напоями; безкорисливий та вірний у дружбі; з оптимізмом ставиться до 

майбутнього; ініціативний, відкритий до нового досвіду; після невдач «не 

занепадає духом»; спроможний домінувати у ситуаціях, які цього вимагають, 

і підкорятися, якщо це необхідно; в міру схильний до ризику і водночас 

проявляє обережність там, де треба; самостійний, дотримується правил і 

законів; піклується про своє здоров’я, але не є іпохондриком; вільний від 

забобонів; надійний у виконанні службових обов’язків, роботу виконує 

швидко та якісно [231]. 

У цій розробці А. Москаленка міститься також комплекс бажано 

взірцевих власне комунікативних здібностей, здатностей та умінь: швидко 

встановлювати контакти з новими людьми; вести ділову бесіду, переговори; 

швидко знаходити потрібний тон, доцільну форму спілкування залежно від 

психологічного стану та індивідуальних особливостей співрозмовників; 

приваблювати до себе людей, викликати їхню довіру; давати об’єктивну 

оцінку діям інших людей; розуміти підтекст мовлення (іронію, жарт тощо); 

дохідливо доводити до слухачів свої думки та наміри, узгоджувати свої дії з 

діями інших людей [231]. 

Ми знайшли у відповідних наукових та навчально-методичних 

публікаціях ще чимало характеристик такого роду: здатність співчувати іншій 

людині; доброзичливість; чутливість; безкорисливість; терпимість; полегкість 

щодо різних нестандартних проявів поведінки, зовнішнього вигляду і способу 

мислення будь-якої людини; принципова вимогливість до себе та інших; 

переконаність у необхідності служіння народу в цілому, а не окремим його 

прошаркам; творчий склад розуму; здатність прораховувати варіанти 

можливих наслідків дій людей, їх протистоянь чи, навпаки, об’єднань; 

володіння своїми емоційними процесами і станами, що виявляється у 
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здатності «не виходити з себе в найскрутніших ситуаціях» та співвідносити 

свою поведінку, спрямовану на інших людей, з моральними та правовими 

нормами [188]. «Правоохоронець, – пишуть П. Сопек, Л. Мороз і С. Яковенко, 

– щодня здебільшого зустрічається і взаємодіє у різноманітних ситуаціях з 

багатьма людьми, тому від того, наскільки в нього розвинені вміння входити з 

ними у контакт, наскільки швидко й ефективно він це робить, залежатиме і 

кінцевий результат його діяльності. Уміння викликати до себе прихильність 

людини, завоювати її довіру дозволяє встановити довірчі взаємини, отримати 

від неї оперативно значущу інформацію. Крім того, правоохоронцю у 

контактах потрібно бути гнучким та винахідливим, вміти вести переговори. 

Він повинен виокремлювати проблеми дітей, молоді, людей похилого віку, а 

також нацменшин, приїжджих тощо; вміти розв'язувати соціально-патологічні 

проблеми з точки зору правоохоронної роботи; турбуватися про власний 

потенціал, правильно будувати службові взаємини, зокрема взаємини 

керівника і підлеглого; вміло вирішувати службові і особисті питання, 

налагоджувати стосунки з близькими людьми й мати нормальне особисте 

життя» [283, с. 7]. 

Щоб системно структурувати ці та інші, безумовно, важливі складові 

комунікативної компетентності правоохоронців, виведені іншими 

дослідниками, почнемо, згідно з парадигмою системності у сучасних 

психологічних дослідженнях, з основної функції їх професійного 

спілкування – забезпечення взаємодії з громадянами та між собою.  

Типові комунікативні завдання, тобто, на наш погляд, конкретизовані 

функції персоналу правоохоронних органів вивела Л. Мороз: 1) отримання 

достовірної інформації в процесі спілкування з особами, що перебувають у 

стані стресу (потерпілі, свідки), свідомо чи несвідомо її перекручують чи 

приховують (свідки, підозрювані); 2) адекватна передача інформації 

громадянам, колегам, керівництву; 3) управління поведінкою інших 

учасників взаємодії за допомогою використання різних методів правомірного 

психологічного впливу [227, с. 51].  



 47 

У процесі професійної діяльності (допитів, очних ставок, затримань, 

переговорів, обшуків, довірливих, профілактичних та просвітницьких бесід 

тощо) правоохоронці мають, з одного боку, враховувати особистісні 

особливості та налаштування, стани тих осіб, з якими вони спілкуються, а 

відтак обирати ефективні щодо належного впливу на кожного з них стиль, 

методи, засоби, прийоми спілкування. З іншого, суворо дотримуватись 

законності, процесуальних норм у спілкуванні зі всіма без винятку 

реципієнтами [227, с. 52].  

Постійне ефективне дотримання цих вимог у процесі професійної 

діяльності суб’єктів правоохоронної діяльності унеможливлюється без 

загальної особистісної культури, що виявляється насамперед і головним 

чином у культурі спілкування. Вважаємо доречним зауважити, що чимало 

дослідників розглядають і трактують поняття «культура» з позицій, які 

можна назвати комунікативними – як універсальну систему спілкування 

людей на всіх рівнях (В. Біблер, Г. Дьяконов, Л. Жемчугова, М. Каган, 

Є. Мерлін, О. Мудрик, В. Рижов, Т. Якушева та ін.).  

У загальній культурі правоохоронців, що виявляється насамперед і 

головним чином у культурі їх спілкування, можна виокремити такі 

функціональні підструктури. 

Культура мислення як усталена спрямованість, «заточеність» інтелекту 

на пошук істини – дійсних причин, мотивів, обставин, факторів, впливів, дій, 

вчинків тощо, котра за жодних умов не сходить на манівці «підгонки» 

фактів, свідчень під найбільш зручну, найменш обтяжливу для самого 

правоохоронця чи його керівництва версію. 

Емоційна культура як відповідність емоційних реакцій, станів суб’єкта 

критеріям людяності (гуманності), порядності, співчутливої емпатії.  

Культура мовлення, по-перше, як спроможність висловлюватись 

логічно «зв’язно», зрозуміло для співбесідників на рівні своїх знань та 

компетенцій, по-друге, як дотримання етикету, смислоутворюючим ядром 

якого є повага до співбесідників, якщо вони її заслуговують, а якщо ні, то з 
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урахуванням християнсько-гуманістичного імперативу ставитись до кожної, 

будь-якої людини «по-людськи», що має відповідно реалізуватись і в 

мовленні: не принижувати (не «топтати» людську гідність), не знущатись ні 

за допомогою «правди-матки», ні, тим паче, брехні.  

Усі ці аналітично обґрунтовані автентично-особистісні засади, 

психологічні основи та фактори, базисні об’єктивні та суб’єктні умови 

комунікативної компетентності правоохоронців дозволяють нам психолого-

педагогічно інтерпретувати її конкретизовані складові, виведені 

дослідниками [75, с. 493; 140, с. 129]. При цьому, по-перше, ми використали 

навчальний, тобто адаптований щодо належного розуміння студентами, 

курсантами, стиль цієї інтерпретації, тому що планували використати її у 

майже незмінному вигляді в освітньо-теоретичних фрагментах 

формувального експерименту, що нам успішно вдалось, і продовжуємо 

використовувати її в такому вигляді у нашій педагогічній роботі, 

спрямованій на формування й розвиток комунікативної компетентності 

майбутніх і вже діючих офіцерів нової української поліції; по-друге, 

залишаємо за собою право структурувати ці складові згідно з логікою нашої 

інтерпретації їх:    

1. Здатність викликати до себе прихильність і довіру. 

Безальтернативним, базовим і найпотужнішим чинником цієї здатності 

є, на нашу думку, авторитет і референтність у наведеному вище розумінні 

цих феноменів. Тільки на підсаві перманентної дії цього фактора 

максимально потужно «працює» фасцинативність особистості (англ. 

fascination – чарівність), структурно-функціональну основу якої, як відомо, 

утворюють: високоімпровізаційний, загострено-ситуативний, глибокий, 

широкоосяжний розум, прямий, променистий, теплий погляд, темброво та 

інтонаційно багатий голос, бадьорий і плавний ритм мовлення, приваблива 

зовнішність (так званий «ореол красивості»), акуратність, охайність, чистота, 

«випромінення» життєвої сили та енергії, життєрадісність, бадьорість, 

розкутість, невимушеність тощо.  
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Почнемо з візуального сприймання, яке передує функціонуванню всіх 

інших каналів та засобів спілкування. Проведені нами пілотні опитування 

серед курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ МВС 

України, Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС МВС України, 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького та студентів Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника ще раз підтвердили результати 

досліджень А. Міллера, П. Готмана, Я. Коломінського, В. Кольцова, 

Н. Обозова, В. Москальця та ін., що принаймні молоді люди схильні 

приписувати особам із зовнішньо гарним, естетично привабливим обличчям 

помітно більше позитивних якостей, ніж негарним, менш привабливим (у 

дослідженнях використовувалися відповідні світлини). Тобто перше 

враження про комуніканта, котре зазвичай не рефлексується свідомо (але 

воно виникає!), забезпечує каузальна атрибуція (приписування людям тих чи 

інших якостей, властивостей, рис характеру, мотивів тощо в процесі і на 

підставі спостереження за ними). Отже, є достатньо вагомі підстави 

констатувати, що візуальне сприймання, яке передує функціонуванню всіх 

інших каналів та засобів спілкування, є потужним чинником атракції, з 

впливу якого вона починається. Нагадаємо, що атракція – це формування 

привабливості, принадності, фасцинативності комуніканта в процесі 

спілкування з ним.    

Цей ще раз підтверджений нами феномен назвали «ореолом 

красивості». Провідну роль у каузальній атрибуції на підставі ореолу 

красивості грають естетичні емоційні реакції. Приємне естетичне враження 

від зображеного на світлині обличчя людини спричиняє приписування їй: 

щирості (найбільше респондентів), доброзичливості, порядності, чуйності, 

врівноваженості, витонченості, вихованості, ввічливості і навіть освіченості 

та розумності. Дуже мало таких характеристик отримали особи з негарними, 

естетично непривабливими обличчями на світлинах.  
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Ми не повторювали дослідження, що виявляли враження про особу на 

підставі лише візуального сприймання її конституційно-антропометричних 

особливостей (будови, форм, обрисів тіла), тому що результати таких 

досліджень (Е. Кречмер, В. Шелдон, К. Клайнік та ін.) визнані однозначними 

й остаточними. Так, і чоловіки, і жінки-пікніки (повні з заокругленими 

формами тіла) характеризуються абсолютною більшістю респондентів як 

сердечні (здатні співчувати іншим), розважливі, добродушні, доброзичливі, 

довірливі, фізично несильні, старомодні і притім полюбляють «хильнути» та 

добряче попоїсти. Особи з атлетичною конституцією (широкі кості, масивні 

м’язи, невеликі жирові відкладення), особливо чоловіки – як сміливі, сильні 

фізично і психологічно, впевнені в собі, ініціативні, енергійні, агресивні. 

Астеніки (худорляві, тендітні, фізично слабкі на вигляд) – як нервові,  

недовірливі і водночас підозріливі, недоброзичливі, дошкульні, в’їдливі. При 

цьому пікнікам приписується більший вік, ніж є насправді, астенікам – 

менший, атлетикам – близько до дійсного.  

Знаючи про враження, яке справляють чи можуть справити на 

співбесідників риси його обличчя та будова тіла, суб’єкт з відповідною 

соціально-психолого-педагогічною підготовкою та комунікативною 

практикою може по-перше, ефективно використовувати їх у позитивному 

(спрямованому на благі, гуманні цілі) маніпулюванні в процесі спілкування, 

щоб прихиляти до себе людей, викликати до себе довіру. По-друге, 

підкреслювати те гарне, естетично привабливе, принадне, симпатичне, що 

дала йому природа, і затушовувати негарне, непривабливе, щоб долати або 

хоча б зменшувати так званий естетичний бар’єр. Цей бар’єр виникає у 

співбесідників унаслідок першого враження від суб’єкта спілкування як 

негарного, непривабливого і містить скепсис, глузливу іронічність, песимізм 

щодо результатів взаємодії з ним тощо.  

Але підкреслюємо відому істину: перші враження про суб’єкта і 

подальше сприймання його, що впливають на прихильність і довіру до нього, 

не залежать фатально, переважно, вирішально-визначально від його 
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конституційно-антропометричних особливостей. Зовнішня привабливість – 

це не лише естетично принадні риси обличчя, контури і рухи тіла, а й 

охайність, акуратність, чистота, хороший смак у стилі одягу, манері 

одягатись, зачісці, парфумах, макіяжі, прикрасах і т. ін. 

Помітний вплив на формування прихильності й довіри комунікантів до 

суб’єкта чинить його комунікативна експресія: міміка – вирази обличчя, 

динаміка (швидкість, виразність) їх змін; пантоміміка – постава, хода, 

жестикуляція; кінесика – семантично-інформативні рухи (зображення 

жестами об’єктів – предметів, явищ, дій, їх властивостей, ставлень тощо); 

інформативний контакт очей (вираз, спрямованість, частота, тривалість); 

текесика – дотики, поплескування, потискання; авербальні дії – потирання 

рук, почухування, перебирання пальцями, маніпулювання предметами тощо; 

проксеміка – організація простору і часу спілкування. Як відомо, в процесі 

спілкування тільки 20-40% інформації передається вербально, а 60-80% – 

посередництвом «мови тіла» (пантомімікою та мімікою). 

Особливості комунікативної експресії залежать від: 1. Генетично 

зумовлених типологічних психофізіологічних властивостей, що інтегруються 

у типі темпераменту. Скажімо, міміка, пантоміміка, інші експресивні прояви 

флегматика і холерика, сангвініка і меланхоліка помітно різняться між 

собою. 2. Традиційно усталених у кожній культурі, звичаєвих, прийнятих 

форм комунікативної експресії: те, що в одній культурі є нормою, в іншій 

сприйметься як нестриманість, невихованість, нечемність, брутальність 

тощо. 3. Внутрішнього світу суб’єкта, його вихованості, сформованості 

комунікативної культури. Останній фактор детермінує універсальні, 

необхідні для кожного, хто прагне бути комунікативно компетентним, 

налаштування, серед яких найбільш важливе – на максимально можливе 

уникання, нівелювання виявів у комунікативній експресії негативно 

забарвлених, тобто неприємних, емоційних станів та реакцій, які 

передаються комунікантам механізмом емоційного зараження. Адже людина, 

яка заражує негативно забарвленими, неприємними емоціями, викликає до 
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себе відповідне ставлення. Як показали результати досліджень названих 

вище науковців, зокрема й проведене нами серед курсантів та студентів, 

принаймні переважну більшість людей найбільше дратують, є вельми 

неприємними: зневага, презирство, зверхність, неприязнь, агресія-погроза, 

відраза, огида в міміці та жестикуляції, стривожена метушливість, 

розгублено-перелякане бігання очей, помітний нервове тремтіння рук, щік, 

тіпання повік, перехоплення подиху, що спотворює артикуляцію голосу, 

напружено-нашорошені фігура й обличчя. 

Провідну роль в експресивних проявах грає погляд, вираз очей, який 

створюють не власне очі, а мімічні м’язи, розташовані навколо них . 

Узагальнені найбільш уживані характеристики багатьох досліджуваних у 

різних опитуваннях привабливого, приємного погляду: відкритий, привітний, 

усміхнений, співчутливий, доброзичливий, сонячний, променистий, теплий, 

загадково-таємничий. Непривабливого, неприємного: затуманений, 

наляканий («перепуджений»), стривожений, бігаючий, уникаючий, 

агресивний, злий, лукаво-недобрий, колючий, холодний, байдужий, 

презирливий, зневажливий. 

У зв’зку з експресією погляду необхідно вказати і типові, характерні 

враження від окулярів комуніканта. І чоловіки, і жінки в окулярах 

характеризуються досліджуваними (каузальна атрибуція) як розумні та 

старанні й наполегливі. А от моральні якості (справедливість, чесність, 

порядність тощо) і почуття гумору з окулярами не пов’язується. 

Хоча «мова тіла» є спонтанною (у її експресії виявляються емоційні 

переживання та ставлення суб’єкта незалежно від його бажання/небажання, 

свідомої організації та контролю), необхідно навчити її всіх фахівців 

діяльності типу «людина-людина», а особливо правоохоронців 

цілеспрямовано стримувати свої пантомімічні та мімічні прояви, 

несприятливі щодо ефективності спілкування, і навпаки, демонструвати 

сприятливі. Так, не вимагає багато часу і зусиль постійне свідомо 

контрольоване налаштування на «пози сили» («сильні»). Е. Кадді довела, що 
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прийняття таких поз навіть у тих комунікативних ситуаціях, в яких суб’єкт 

насправді не почувається достатньо впевненим, спричиняє такі зміни в 

біохімічних процесах його організму, які сприяють ефективності його впливу 

на комунікантів. «В межах одного дослідження, – пише О. Діденко, – було 

проведено експеримент: довільно вибраних випробуваних просили на дві 

хвилини прийняти «позу сили» або «впевненості» (наприклад, із застиглими 

в енергійному русі або з широко розкинутими руками), або «слабку позу» 

(згорбитися, схрестити руки, «зціпитись в клубок»). Безпосередньо перед 

експериментом його учасники здали зразок слини для встановлення 

початкового гормонального фону. Такий самий зразок слини було відібрано 

одразу після того, як учасники експерименту залишилися в кімнаті впродовж 

декількох секунд у рекомендованих позах. Порівняння результатів аналізу 

зданих зразків слини показало, що «пози сили» збільшували рівень 

тестостерону (гормон, що безпосередньо пов’язаний з упевненістю в собі) на 

20%, а рівень кортизолу (гормон, що виробляється організмом у стресових 

ситуаціях) знижувався на 25%. «Пози слабкості» спричиняли протилежний 

ефект: тестостерон знижувався на 10%, а рівень кортизолу підвищувався на 

15%. 

Згідно з науковими даними, навіть нетривале перебування в «позі 

сили» може помітно розкрити лідерські риси і надати словам більшої 

значущості. <…> Чисельні факти свідчать про те, що подібна поведінка 

нерідко допомагає впоратися з депресією. За даними емпіричних досліджень, 

«сильні пози» здатні запобігти негативному впливу від негативних почуттів.  

На думку, Е. Кадді, головне – прийняти необхідну позу за декілька хвидин до 

того, як ви опинитесь в ситуації комунікації, що вимагає справити певне 

враження на співрозмовника.» [103, с. 74-75]. 

Прихильність і довіра комунікантів до суб’єкта спілкування залежить і 

від його спроможності адекватно сприймати їхню експресію та компетентно 

реагувати на неї, що забезпечується когнітивною та предикативною 

емпатією. Щоб майстерно оволодіти цим ракурсом емпатії, необхідно 
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ретельно вивчати і запам’ятовувати зовнішні вияви емоційних переживань 

аж до найтонших нюансів, що унеможливлюється без практики 

повсякденного, відповідно насиченого спілкування. 

Зрозуміло, що правоохоронці мають добре вміти «вловлювати» 

насамперед найбільш інформативні емоційні стани об’єктів професійного 

спілкування (підозрюваних, постраждалих, свідків): страх, стривоженість, 

занепокоєння, збентеження. Характерними мімічними та пантомімічними 

проявами цих станів є: опущені куточки рота, покусування губ, часті хитання  

головою в різні боки, напружене совання на стільці. «Більшість помічених 

рухів збентеження, – пише А. Добрович, – виявляються у почісуванні й терті 

різних частин голови. Очі, чоло, тім’я, підборіддя й ніс труть так само часто, 

як і губи, щоки. Такі дії з предметами, як повторне закручування і 

розкручування авторучки, доторкання до костюма, краватки і т. ін. слід 

зарахувати сюди ж» [104, с. 134-135]. 

І вербальні, і розглянуті невербальні комунікативні впливи 

сприймаються краще чи гірше тими, кому вони адресовані, залежно від 

відстані, на якій відбувається спілкування. Як відомо, оптимальна відстань 

між суб’єктами в різних видах міжособистісного спілкування різна. Так, у 

інтимно-довірливих контактах вона дорівнює 0,5 м. У приязно-дружніх – 0,5-

1,2 м. У діловому, діяльнісному спілкуванні – 1,5-3,7 м. При цьому, 

абсолютній більшості людей більше подобається, коли співбесідник у 

процесі спілкування нахиляється вперед, до них, ніж коли він відхиляється 

назад. Жінки сприймаються співбесідниками краще, коли сидять спокійно з 

неперехрещеними руками і ногами. 

Формуючи, розвиваючи і використовуючи усі ці складові 

фасцинативності, що привертає людей і викликає у них довіру, суб’єкту 

варто постійно мати на увазі, що зіграти – зобразити правдиво, без фальші 

емоційні стани, цілковито відсутні у його внутрішньо-психічному плані, в 

душі, надзвичайно важко навіть найкращому актору. Фальш, награність рано 

чи пізно розпізнаються якимись інтуїтивними механізмами психіки людини.  
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Зрозуміло, що всі ці складові й чинники фасцинативності, приємного, 

позитивного враження, що сприяє прихильності й довірі комунікантів щодо 

суб’єкта спілкування, а відтак їхнього взаєморозуміння задля взаємодії, не 

діятимуть без його ефективного вербального впливу на них. Тому наступною 

істотною складовою комунікативної компетентності правоохоронців ми 

поставили: 2. Грамотне володіння мовними засобами спілкування. 

Мова, мовлення є основним засобом людського спілкування. 

Інтегруючі дихотомійно-протилежні показники якості мовлення називають 

«багате» і «збіднене». Багате мовлення – це насамперед і головним чином 

володіння оптимально-достатньою кількістю слів, що позначають поняття, 

які містять знання про спільні сутносні, істотні властивості об’єктів, 

охоплених цими поняттями [105, с. 116]. Багатство мовлення постає у 

відповідному, адекватному, влучному добиранні слів щодо змісту 

інформації, яку воно передає, та, якщо є така необхідність, у поясненнях їх 

змісту, значень, що вимагає грамотної, логічної побудови речень. Краще 

зрозуміти такі пояснення відчутно допомагають: використання доступних, 

знайомих респондентам синонімів, образних порівнянь, аналогій, зіставлень, 

яскравих цитат та крилатих висловів; так звана «естетична упаковка» – 

драматизація мовлення, цитування художніх творів. Особливо приємне 

враження справляє «естетична упаковка з гумором». Усе це вкупі спричиняє 

так званий ефект художньої виразності.  

Вельми важливими у мовленні, мета якого – прихильність і довіра 

комунікантів, а відтак взаєморозуміння задля взаємодії, є інтонації, які 

називають живою душею слів. Інтонації показують справжнє ставлення 

мовця і до того, про що він говорить, і до того, до кого звертається.  

Згідно з результатами численних досліджень, проведених у різних 

країнах, на враження від мовлення лідерів, керівників, педагогів, 

представників влади, в тому числі правоохоронців, відчутно впливають: 

тембр, напруженість голосу, особливо чоловіків, темп і ритм. Так, чоловікам 

з напруженим голосом досліджувані приписують (каузальна атрибуція) 
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здебільшого такі негативні властивості: неспроможність володіти собою, 

своїми емоціями, надмірну емоційну вразливість, низький інтелектуальний 

рівень. У будь-якій комунікативній ситуації напруження голосу передається 

механізмом емоційного зараження оточуючим і почувається ними як 

емоційний дискомфорт, незручність, неприємне стривоження. Як показали 

дослідження, в тому числі проведені нами, людям, особливо молоді, 

подобається м’який, довірливий голос, що не напружується, не форсується, 

дещо знижується наприкінці фраз [151, c. 32-33].  

Найбільш приємне враження справляє бадьорий і водночаз плавний 

ритм мовлення. «Такий ритм зачаровує мелодійністю», – сказала одна з 

опитаних нами студенток. Ці ж дослідження показали, що середній темп 

мовлення, увиразнення інтонаціями з особливим наголосом на найбільш 

важливому, ненав’зливе повторення ключових думок, паузи, що 

підкреслюють їх, на 10-15% прирощують адекватне розуміння і засвоєння 

інформації, яка передається тиким мовленням. При цьому ключові, найбільш 

вагомі та значущі твердження варто рівномірно розподіляти по всій 

тривалості мовлення – так званий квантовий ефект. А найістотніші, 

концептуальні треба подавати  напочатку і наприкінці – так вони краще 

сприймаються і засвоюються, що називається ефектом краю.  

Усі ці ефекти помітно зменшують ефект дисперсії – втрати, 

розсіювання, викривлення інформації. Зауважимо, цей ефект збільшується 

несприятливим, дискомфортним щодо будь-якого спілкування, а особливо 

розрахованого на прихильність, довіру та взаєморозуміння, зовнішнім 

середовищем: холодно або спекотно, тіснота, темрява (погане освітлення), 

незручне взаємне розташування комунікантів. 

Усі розглянуті складові ефективного мовлення працюють лише за 

умови наявності тезаурусу (слова і їх значення відомі всім комунікантам, 

вони вкладають у ті самі слова однакові значення). Тезаурус є необхідною 

умовою  адекватного сприймання та засвоєння інформації, особливо  тієї, яка 
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подається через неспростовну, «залізну» логіку переконування, 

аргументованої доказово виваженими аргументами і незаперечними фактами.  

Але й така логіка не спрацьовує, якщо у тих, кого вона має переконати, 

немає актуальних потреб, пов’язаних з інформацією, яку вона містить. Згідно 

з засадовими позиціями нейролінгвістичного програмування, щоб дійсно 

переконати співбесідника у чомусь значущому, необхідно, щоб він збагнув, 

чому і наскільки воно значуще для нього особисто. Д. Карнегі довів, що 

єдиний спосіб переконати у чомусь людину – говорити про те, що важливе 

для неї, і як їй отримати бажане. Тобто того, чого ми хочемо від 

співбесідника, має захотіти і він, як потрібного не лише нам, а й йому [142]. 

Збагнути його істинні бажання можна лише уважно і вдумливо слухаючи 

його меседжі. 

А це означає, що ефективність вербального спілкування детермінується 

не лише майстерним мовленням, а й майстерним слуханням. Мовець, котрий 

прагне прихильності, довіри, взаєморозуміння співбесідників, має 

здійснювати постійний моніторинг їхнього тлумачення, розуміння та 

сприйняття інформації, яку він їм подає. Дієвими засобами такого 

моніторингу є перефразований виклад найбільш важливих, ключових 

меседжів, уточнюючі запитання, лаконічне резюме основних положень 

висловлених змістово-смислових блоків. «Люди схильні слухати іншого 

тільки після того, як вислухали їх» [99, с. 81]. Тільки неухильно 

дотримуючись цього постулату «гросмейстерів спілкування» можна долати 

комунікативні бар’єри.  

Згідно з усталеними, загальноприйнятими концептами компетентного, 

вмілого спілкування, критику, заперечення, спростування, незгоду щодо 

позицій співбесідників з метою подолання їхнього інтелектуального 

комунікативного бар’єру і на цій підставі – емоційно-вольового та 

мотиваційного (ці три бар’єри у професійному спілкуванні правоохоронців 

охарактеризовані вище), варто починати зі згоди з тим у цих позиціях, з чим 

дійсно можна погодитись, що не суперечить принципам, істині, правді, 
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справедливості, може бути прийнятним або бодай заслуговує співчутливого 

розуміння. Логіку цього способу усунення комунікативних бар’єрів задля 

взаєморозуміння можна лаконічно описати так: «Якщо співбесідник 

толерантно вислухав і зрозумів мене, збагнув і щиро визнав мою «правду», 

то може й мені варто спробувати дійсно зрозуміти його».  

Нагадаємо, що емоційно-вольовий бар'єр постає як актуальний, 

негативно забарвлений емоційний стан однієї чи обох сторін або як наперед 

сформоване негативне ставлення до правоохоронця об'єкта його 

комунікативного впливу. Подоланню такого бар'єру сприяють усі розглянуті 

умови, фактори і засоби атракції, насамперед культура поведінки та 

спілкування, уважне, людяне ставленням до співбесідників, розважливість, 

ненав’язлива, але виразна й переконлива демонстрація своїх особистісних та 

професійних достоїнств. 

Мотиваційний бар'єр найчастіше виявляється в небажанні об'єктів  

правоохоронної діяльності дійти взаєморозуміння з правоохоронцями через 

особисті негативні налаштування щодо них. Подоланню цього бар’єра сприяє 

застосування тих самих засобів, що й інтелектуального та емоційного. Разом 

з ними досить результативно може вплинути компліментарність. 

Ефективним засобом розблокування психологічних каналів 

адекватного розуміння та сприйняття інформації, котра так чи інакше не 

відповідає ставленням, установкам, налаштуванням, позиціям реципієнтів, є 

комплементарні меседжі стосовно них. Але похвали, компліменти не 

матимуть жодного успіху, а то й погіршать комунікативну ситуацію, якщо їх 

зміст не відповідає дійсності, є очевидним обманом, перебільшенням, 

грубими, незграбними лестощами, прихованим глузуванням з образливим 

підтекстом, містить «ложку дьогтю» – разом з похвалою згадуються прикрі 

для того, кого хвалять, його власні недоліки, фатальні помилки, 

неприємності тощо. Компліментарний меседж має бути правдивим, щирим, 

влучним, сказаним тепло і привітно. 
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Необхідним для вирішення деяких оперативно-службових завдань є 

знання та враховування особливостей спілкування у злочинному середовищі , 

насамперед злочинного («блатного») жаргону та змісту тих татуювань, які 

виконують семантичну функцію, є знаками-символами [242, с. 166]. Тому в 

юридичній практиці непоодинокі випадки використання працівниками 

правоохоронних органів «блатного» жаргону, інших засобів спілкування у 

субкультурі злочинного середовища, що сприяє взаєморозумінню [291, с. 61].  

Усі інші складові комунікативної компетентності правоохоронців, 

виокремлені дослідниками, базуються на всіх цих функціональних 

структурах, засобах і прийомах, котрі ми трактували та охарактеризували як 

істотний зміст двох попередніх її складових.  

3. Здатність швидко встановлювати необхідні контакти з 

незнайомими людьми.  

Щодо цієї здатності додатково зауважимо, що, згідно з відомим 

соціально-психологічним постулатом, так чи інакше, з різними 

особливостями та нюансами, але людей найдужче цікавлять вони самі, їхня 

власна персона. Тому комунікативно компетентні меседжі стосовно 

незнайомої особи, з якою треба швидко встановити необхідний контакт,  

варто розгортати на основі висловлювань компліментарного або 

інтригуючого  характеру про неї.  

4. Вміння швидко підлаштовуватися під тон співрозмовника, вірно 

вибирати форму спілкування залежно від психологічного стану та 

індивідуальних якостей особи, з якою проводиться бесіда. 

Це вміння може сформуватись й ефективно функціонувати лише на 

підставі ретельного вивчення соціально-психологічних механізмів 

взаємовпливу, взаєморозуміння і креативної практичної апробації цих знань, 

насамперед на відповідних практичних інтерактивних заняттях у процесі 

професійної підготовки, а відтак – у професійній діяльності.  

5.  Вміння об’єктивно оцінити дії інших людей та ситуації, що 

склалась. 
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Необхідною умовою і потужним фактором розвитку цього вміння є 

охарактеризоване вище диспозиційне налаштування, «заточеність» інтелекту 

суб’єкта на пошук істини. 

6. Здатність та вміння відстояти власну точку зору. 

Вимагає належного, компетентного опанування соціально-

психологічними механізмами як взаємовпливу, насамперед і головним чином 

– механізмом переконування з особливою увагою щодо логіки дискусій і 

взаєморозуміння. Адже, щоб ефективно заперечувати опонентам, 

переконливо спростовувати їхні позиції, необхідно адекватно зрозуміти їх 

істотний зміст, збагнути їхню логіку.  

7. Для отримання оперативної інформації під час опитування свідків, 

потерпілих, підозрюваних працівник повинен бути готовим до здійснення 

психологічного впливу на різноманітні категорії громадян.  

Та ж вимога, що й до попередньої (6-ї) здатності.  

8. Постійно бути мобільним і налаштованим на співробітництво, 

вміти вести діалог, відстоювати свої права і толерантно ставитись до 

думки й позиції інших, знаходити компромісні рішення.  

9. Уміння контролювати і регулювати свою поведінку, доводити, 

професійно аргументувати свою позицію.  

10. Уміння вірно оцінити й проаналізувати ситуацію спілкування –  це 

водночас здатність спостерігати за оточенням, зауважувати його 

найбільш інформативні ознаки, правильно інтерпретувати соціально-

психологічний зміст певної ситуації. Важливо також уміти виявляти 

помилки й недоліки під час професійної взаємодії, знаходити оригінальні 

способи їх подолання. 

У змісті трьох останніх складових, на нащу думку, дещо іншими 

словами інтегровано й повторено зміст розглянутих попередніх.   

Одна з істотних особливостей професійного спілкування 

правоохоронців – використання особливих прийомів, володіння якими є 
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важливою складовою комунікативної компетентності суб’єктів 

правоохоронної діяльності.  

І нарешті – комунікативна майстерність, як найвищий, найбільш 

креативний рівень комунікативної компетентності правоохоронців постає у 

рольових перевтіленнях. Від спроможності оперативного працівника, 

слідчого майстерно перевтілюватися нерідко вирішально-визначальним 

чином залежить не лише виконання важливих оперативно-службових 

завдань, а й безпека, здоров’я і життя їх самих та інших людей. 

Проблематика рольових перевтілень правоохоронців, розробка й апробація 

відповідних рольових ігор та тренінгів буде предметом наших подальших 

досліджень комунікативної компетентності правоохоронців. 

Таким чином, комунікативну компетентність правоохоронця можна 

узагальнено характеризувати як інтегративне психологічне утворення, 

основою якого є володіння соціально-психологічними механізмами 

взаємовпливу і взаєморозуміння на когнітивному (достатні знання про ці 

механізми) та конативному (практичні уміння й навички використання цих 

механізмів), що базується на тих особистісних властивостях суб’єкта, котрі 

забезпечують його професійні авторитет та референтність, які є необхідною 

умовою і головним чинником довіри до нього, а отже й ефективності його 

комунікативного правового впливу, що сукупно забезпечує ефективність 

його професійного спілкування.  

Деякі результати створення теоретичної бази психолого-педагогічних 

умов розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, 

представлені у цьому розділі тексту дисертації, спонукали нас взяти до уваги 

усталене положення, що вагомим здобутком психолого-педагогічного 

дослідження будь-якої професійної діяльності, її складових є включення 

обґрунтованих на основі його результатів особистісно-психологічних 

властивостей, необхідних для успішного функціонування фахівця цієї 

діяльності, у її психограму – «…опис (іноді перелік) вимог, які висуває певна 

професія до психофізіологічних, психічних, інтелектуальних якостей 
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людини, її професійних здатностей і здібностей. Використовується у процесі 

професійного відбору серед кандидатів на оволодіння певною професією» 

[294, с. 271].  

Зауважимо, що слушність цих виведених теоретично позицій щодо 

перспектив удосконалення профорієнтації та профдобору майбутніх 

правоохоронців засвідчили отримані нами відповідні емпіричні дані, 

наведені в наступному розділі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Висновки до першого розділу 

Аналітичне вивчення концептів компетентного професійного 

спілкування, особливостей професійного спілкування та комунікативної 

компетентності суб’єктів правоохоронної діяльності дозволило нам 

обґрунтувати наступні теоретичні засади створення психолого-педагогічних 

умов розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців:  

1. Комунікативна компетентність – необхідна умова та вирішально-

визначальний фактор ефективності професійної діяльності типу «людина-

людина», до якого належить і охорона правопорядку.  

 2. Особлива значущість комунікативної компетентності правоохоронців 

зумовлюється тим, шо їх професійне спілкування – це здебільшого 

психологічне протиборство у так званих важких екстремальних ситуаціях. 

Психологічна важкість таких ситуацій, а відтак складність професійного 

спілкування фахівців правоохоронної діяльності, спричиняється вельми 

складним комплексом факторів, серед яких комунікативної компетентності 

найбільше вимагають такі: необхідність спілкуватися з різними за багатьма 

соціальними ознаками особами, що передбачає постійні зміни в засобах впливу, 

манерах поводження, стилях мовлення тощо; психологічна протидія 

підозрюваних, котрі намагаються ввести правоохоронців в оману (приховати 

свою причетність до злочину або хоч щось зі скоєного тощо); не лише 

підозрювані, а й свідки і навіть потерпілі не завжди хочуть взаємодіяти з ними. 

Тому вони мають бути спроможними адекватно  розуміти і висловлений, і 

латентний смисл мовлення комунікантів і на цій підставі ефективно схиляти їх 

до співпраці. Така спроможність є основною (стрижневою) функціональною 

структурою їх комунікативної компетентності. 

3. Відтак когнітивною основою їхньої комунікативної компетентності 

мають бути достатні знання про основні соціально-психологічні механізми 

взаємовпливу (переконування, навіювання, емоційне зараження) та 

взаєморозуміння (ідентифікацію, емпатію, рефлексію), а комунікативно-

конативною – вміння та навички ефективно використовувати ці механізми. 
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Головною умовою і провідним чинником ефективного використання цих 

механізмів є авторитет, який вирішально-визначальним чином 

детермінується позитивними моральними якостями суб’єкта, та 

референтність, що визначається його професіоналізмом.  

4. Тільки на основі розвитку особистісних властивостей, які 

детермінують авторитет і референтність суб’єкта, оволодіння ним 

соціально-психологічними механізмами взаємовпливу і взаєморозуміння на 

когнітивному та конативному рівнях уможливлюється ефективне 

формування, розвиток, функціонування усіх складових, дієвих суб’єктних 

факторів, засобів, механізмів комунікативної компетентності 

правоохоронця: фасцинативності, каузальної атрибуції, атракції, експресії 

(міміки, пантоміміки, текесики, авербальних дій, проксеміки, «поз сили» 

(впевненості в собі), адекватного сприймання експресії комунікантів та 

реагування на неї і т. ін.; грамотного володіння мовними засобами 

спілкування (активного використання оптимальної кількості слів та 

здатності адекватно добирати їх щодо змісту інформації, яка передається за 

їх допомогою, і дохідливо пояснювати співбесідникам їх значення, 

доброзичливих, довірливих інтонацій, оптимальних темпу, тембру, ритму 

мовлення (голосу), квантового ефекту та ефекту краю, які нівелюють ефект 

дисперсії, тощо);  прийомів подолання тих комунікативних бар’єрів, котрі 

виникають у професійному спілкуванні правоохоронців та ін. 

5. Отже, комунікативну компетентність правоохоронця можна 

узагальнено характеризувати як інтегративне психологічне утворення, 

основою якого є володіння соціально-психологічними механізмами 

взаємовпливу і взаєморозуміння на когнітивному (достатні знання про ці 

механізми) та конативному (практичні уміння й навички використання цих 

механізмів) рівнях, що базується на тих особистісних властивостях 

суб’єкта, котрі забезпечують йому професійні авторитет та референтність, 

які є необхідною умовою і головним чинником довіри до нього, а отже , й 
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ефективності його комунікативного правового впливу, що сукупно 

забезпечує ефективність його професійного спілкування.  

6. Відтак засадовою, інтегральною психолого-педагогічною умовою 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців є 

забезпечення належного оволодіння ними соціально-психологічними 

механізмами взаємовпливу та взаєморозуміння, що ґрунтується на 

формуванні ціннісно-орієнтаційних (духовно-моральних) та професійно-

компетентнісних засад їх авторитету та фахової референтності в процесі їх 

професійної підготовки. 

7. Базовими суб’єктно-психологічними передумовами і чинниками 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців є 

мотивація досягнення (стале прагнення стати й бути компетентним 

фахівцем) та темпераментальні задатки, які називають комунікативними 

(екстраверсія, комунікабельність та ін.), і сформовані на їх підставі 

здібності;  а базовими соціально-психологічними – здоровий морально-

психологічний клімат у мікросоціумі навчального закладу, навчальних груп, 

який: 1) розвиває  духовно-моральні властивості, котрі є підгрунтям 

авторитету, 2) створює умови для оптимального учіння, засвоєння 

професійних знань та вмінь – основи референтності, 3) є потужним 

джерелом досвіду ефективного, продуктивного спілкування.  Відтак ми 

запланували емпіричну перевірку таких каузальних зв’язків (між 

мотивацією вибору професії, комунікативними задатками, морально-

психологічним кліматом у навчальному мікросоціумі (причини) і 

властивостями, безпосередньо пов’язаними з комунікативною 

компетентністю правоохоронця та її розвитком (наслідки).  

8. Аналітичне вивчення підходів до проблеми комунікативної 

компетентності дозволило визначити ключову позицію щодо розробки 

програми формувального експерименту: згідно з парадигмою 

компетентнісного підходу, ефективний розвиток цієї компетентності 

унеможливлюється без активного використання інтерактивних 
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розвивальних методів (тренінгів, ділових і рольових ігор і т. ін.), тому що в 

процесі їх реалязації студенти, курсанти можуть і мають виступати 

активними суб’єктами соціальних ролей професії, яку вони здобувають, що 

інтенсивно розвиває відповідну компетентність. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕМПІРИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ  КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ТА 

ПРОГРАМИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

2.1. Методики та процедура емпіричного фрагмента дослідження 

 

Метою емпіричної складової нашого дисертаційного дослідження була 

психодіагностика тих психічних властивостей майбутніх правоохоронців, які 

являють собою особистісний базис психолого-педагогічних умов розвитку їх 

комунікативної компетентності. Цей базис репрезантативно виявляється у їхніх 

інтерактивних взаєминах у навчальних групах (взводах, факультетах), котрі, 

відповідно, відчутно впливають на ці властивості.   

Емпіричне дослідження проводилось протягом 2008-2013 років. У ньому 

взяли участь 276 курсантів (91 дівчина та 185 юнаків) I-IV курсів 

Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету 

внутрішніх справ (з 2014 р. – Прикарпатський факультет Національної академії 

внутрішніх справ), м. Івано-Франківськ, віком від 17 до 22 років. Воно 

складалось з трьох етапів: 1) методичного – вивчення відповідних методик та 

вибір з них прогнозовано валідних щодо мети і завдань нашого дослідження; 

2) констатуючого – проведення емпіричного дослідження; 3) констатувального 

– узагальнення результатів та підбиття підсумків. 

На першому етапі було вивчено низку методик, призначених для 

діагностики комунікативних і пов’язаних з ними каузально та кореляційно 

властивостей особистості, вибрано з них, на нашу думку, найбільш валідні 

щодо нашого дослідження, розроблено авторські анкети. Відтак ми поставили 

завдання та склали програму емпіричного фрагменту дослідження.  

На другому етапі проводилось емпіричне вивчення комунікативних і 

пов’язаних з ними каузально та кореляційно особистісних властивостей 
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курсантів, результати якого показали рівень їх готовності щодо розвитку 

професійної комунікативної компетентності.  

На третьому етапі було проаналізовано та узагальнено отримані 

результати; гіпотетично визначено можливості й перспективи застосування цих 

результатів для розробки програми формувального експерименту з розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців.  

Основними об’єктами емпіричного дослідження ми обрали: значущі щодо 

комунікативної компетентності показники мотивації вибору професії 

правоохоронця і ставлення до неї курсантів; їхні комунікативні властивості; 

особистісні риси, каузально та кореляційно пов’язані з цими властивостями; 

репрезентативні прояви цих показників, рис, властивостей у міжособистісних 

взаєминах у навчальних групах та інтерактивний вплив цих взаємин на 

формування комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців.   

Для виконання поставлених завдань було використано низку методик: 

1. Мотивація навчальної діяльності, а отже, й вибору майбутньої професії 

курсантів досліджувалася за допомогою методики Т. Ільїної  «Мотивація 

навчання  у ВНЗ», котра містить 50 тверджень, на які треба дати відповідь 

«так» або «ні». Відповіді розподіляються за трьома шкалами: «отримання 

знань», «оволодіння професією», «отримання диплома» [132].   

2. З метою визначення домінуючого типу спрямованості 

(колективістського, прагматичного, індивідуалістського) курсантів у сприйнятті 

ними своєї групи та стосунків у ній було використано методику 

Є. Залюбовської «Дослідження сприйняття індивідом групи», яка включає 

14 незакінчених тверджень, для кожного з яких можливі 3 варіанти їх 

закінчення. Кожному обстежуваному  пропонується обрати ту відповідь, яка 

найбільш адекватно відповідає його власній диспозиції. Домінуючою 

спрямованістю респондента (індивідуалістичною, колективістською, 

прагматичною), вважається та, за якою він набрав найбільшу кількість балів 

[76]. 
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3. Виявлення схильності курсантів до професійного спілкування було 

проведено за допомогою модифікованої методики Є. Клімова [311]. У цій 

методиці пропонується 10 особистісних властивостей; респонденти мають 

визначити їх навність чи відсутність та рівень вираження в себе, 

використовуючи одну із запропонованих відповідей. Залежно від набраної 

кількості балів можна з високим ступенем вірогідності прогнозувати, наскільки 

опитуваним підійдуть професії, пов’язані зі спілкуванням. 

4. Методика В. Синявського та Б. Федоришина «Оцінка комунікативних і 

організаторських здібностей» (КОЗ-1) дозволяє констатувати наявність та 

рівень розвиненості таких здібностей. У цій тестовій методиці запропоновано 

40 тверджень, на які необхідно дати відповідь «так» або «ні» [76, c. 112]. 

5. З метою вивчення здатності здійснювати комунікативний контроль у 

процесі спілкування нами було використано адаптований варіант методики 

М. Снайдера [76]. У ній пропонується 10 висловлювань, кожне з яких 

опитуваний має обрати стосовно себе як вірне, переважно вірне чи невірне, що 

дозволяє визначити рівень його комунікативного контролю, який може бути: 

низьким, середнім, високим. 

6. Для з’ясування основних тенденцій поведінки курсантів у своїх 

навчальних групах ми використали методику «Q-сортування: діагностика 

основних тенденцій поведінки у реальній групі» [258], за допомогою якої 

можна визначити 6 таких тенденцій: залежність, незалежність, 

комунікабельність, некомунікабельність, прийняття «боротьби», уникнення 

«боротьби». В основі тенденції до залежності полягає внутрішнє прагнення 

суб’єкта дотримуватися групових стандартів і цінностей. Тенденція до 

комунікабельності свідчить про соціабельну контактність, бажання сформувати 

позитивно забарвлені емоційні зв’язки і у своїх реальних малих групах, і поза їх 

межами. Тенденція до «боротьби» є інтегрованим проявом прагнення суб’єкта 

брати активну участь у житті групи, займати в ній впливові статуси й позиції. 

Тенденції до незалежності, некомунікабельності та уникнення «боротьби» 
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свідчать про схильність зводити свої взаємини у групі до мінімуму, зберігати 

нейтралітет у конфліктних ситуаціях тощо. 

7. Для вивчення особистісних властивостей, каузально та кореляційно 

пов’язаних з власне комунікативними, ми використали методику самозвіту «16-

факторний особистісний опитувальник» Р. Кеттела, варіант «А», в якому 

досліджуваним пропонується 187 питань і 3 варіанти відповіді на кожне з них. 

Отримані показники переводяться в стени. 

8. Застосовання «Фрейбурзького особистісного опитувальника» («Das 

Freiburger Personlichkeits-inventar») – FPI І. Фаренберга, Х. Зарга, Р. Гампела, 

створеного з урахуванням досвіду побудови та чисельних апробацій таких 

широко відомих опитувальників, як 16PF, MMPI, ЕРI та ін., шкали якого 

сформовані на основі результатів факторного аналізу і являють собою 

сукупності взаємопов'язаних факторів, дозволило виявити властивості,  істотні 

щодо професійної адаптації і регуляції поведінки [319]. 

9. Для поглибленого вивчення індивідуальних особливостей 

досліджуваних ми використали «Особистісний опитувальник Г.-Ю. Айзенка» 

(«Eysenck Personality Inventory») – ЕРI, який містить 57 питань, 24 з яких 

виявляють тенденції екстраверсіі-інтроверсії, 24 інших – показники емоційної 

стабільності-нестабільності (нейротизму), 9 – контрольна група питань для 

визначення ставлення досліджуваних до опитування, щирості їхніх відповідей, 

а відтак – достовірності отриманих результатів [198]. 

10. Для уточнення рівня розуміння та оцінки опитуваними своїх 

комунікативних властивостей, здібностей, знань та вмінь, особливостей 

поводження у конфліктних ситуаціях, а також деяких загальних відомостей про 

особу респондента нами було розроблено авторську анкету-самозвіт 

«Самооцінка своїх комунікативних здібностей, спроможностей, знань, умінь» 

(Додаток А)  та опитувальний лист – «5 основних професійних властивостей 

правоохоронця» (Додаток Б).  
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Проводилися також індивідуальні консультації, які підлягали аналізу 

згідно з типовою картиною процес-аналізу (Додаток В), групові бесіди та 

спостереження за спілкуванням у підрозділах. 

Щоразу перед початком роботи встановлювалася доброзичлива спокійна, 

соціально-психологічна атмосфера, що стимулювало прагнення респондентів 

взаємодіяти з дослідниками на основі взаєморозуміння.  

 Результати емпіричного дослідження підлягали якісній та кількісній 

математично-статистичній обробці: 

1) спочатку сирі бали за всіма методиками переводились у стени за 

стандартною процедурою [244, с. 46]; 

2) первинний аналіз даних розпочався з побудови таблиць і графіків 

розподілу частот, з якими зустрічається кожне значення досліджуваних ознак. 

Це дозволило наочно ілюструвати, за якими шкалами показники найбільш 

виражені, а відтак ми отримали можливість проаналізувати основні 

характеристики емпіричної вибірки та порівняти виокремлені групи щодо 

достовірності виявлених відмінностей [244, с. 30-39]; 

3) для кореляційного аналізу даних ми обрали коефіцієнт кореляції         

r-Пірсона (Pearson r), призначений для вивчення взаємозв’язку двох метричних 

змінних, виміряних на тій самій вибірці. Обчислюють його за формулою: 

         nxi yi  –  xi yi  

 rxy =   ––––––––––––––––––––––––––– ,  де 

     [nxi

2
 - (xi )

2
] [nyi

2
 - (yi )

2
]    

  

n – обсяг множини, тобто кількість діагностованих;  

xi  – сума показників усіх діагностованих за першим параметром (х) - сума чисел 

у колонці x; 

yi  – сума показників усіх діагностованих за другим параметром (y) - сума чисел 

у колонці y; 

xi yi  – добуток сум обох параметрів; 

xi yi  – сума добутків обох параметрів, тобто спочатку вираховуються добутки 

параметрів x i y кожного діагностованого, а відтак – сума цих добутків. 
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Ми вибрали цей коефіцієнт, тому що він чутливіший у разі незначних 

відхилень розподілу досліджуваних змінних від нормального вигляду, і тому, 

що після рангування показників були наявні ряди рангів, які повторювались, 

що унеможливлює застосування коефіцієнту кореляції rs-Спірмена чи τ-

Кенделла [244, с. 153-154]. 

Ступінь або сила кореляційного зв’язку визначалася за величиною 

коефіцієнта кореляції (загальна класифікація): 1) сильний або щільний  – r > 

0.7; 2) середній – 0.50<r<0.69; 3) помірний – 0.30<r<0.49; 4) слабкий –  

0.20<r<0.29; 5) дуже слабкий – r <0.19. 

Згідно з частковою класифікацією кореляційних зв’язків, r, яке відповідає 

рівню статистичної значущості р≤0,01, вказує на високу значущу кореляцію; 2) 

r, що відповідає р≤0,05 – на середню; 3) на тенденцію достовірного зв’язку – r, 

що відповідає р≤0,10; 4) на незначущу кореляцію – r, що не досягає рівня 

статистичної значущості [312; с. 203–204]. 

Оскільки досліджувалися складні багатофакторні ознаки – психічні 

властивості, ставлення, емоційні переживання, паттерни поведінки і т. ін., то ми 

постійно мали на увазі, що кореляційний взаємозв’язок між ними – нелінійний. 

Тому для констатації наявності значущого зв’язку достатньо було отримати 

невеликий показник величини коефіцієнта кореляції при збереженні високого 

рівня статистичної значущості (р≤0,01 або р≤0,001). Наприклад, помірний 

кореляційний взаємозв’язок – 0,30<r<0,49; середньої сили взаємозв’язок – r = 

0,50 < r < 0,69; сильний або щільний кореляційний взаємозв’язок при r > 0,7) 

[244, с. 64-72, 147-150; 312, с. 200-205]; 

4) метод факторного аналізу (математичного), який дає змогу 

проаналізувати кореляційні взаємозв’язки множини змінних та виявити 

приховані причини цих взаємозв’язків – виокремити факторну структуру 

отриманих даних [244, с. 251-281]. 

Для остаточної обробки отриманих результатів використовувався пакет 

статистичних програм для ПК SPSS 14.0 for Windows. 
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2.2. Мотиваційні показники обрання професійної діяльності 

майбутніми офіцерами ОВС 

 

У Розділі 1 теоретично обґрунтовано, що основними чинниками 

автентичного професійного самовизначення суб’єкта є його сталий інтерес не 

лише до соціально-статусних та матеріальних результатів професії, а й до її 

змісту, процесу, що, по-перше, виявляється у відповідному змістовому 

наповненні  мотивації. По-друге, такий інтерес є незаперечним свідченням 

наявності в нього потенційних здібностей щодо цієї діяльності.   

Змушені констатувати, що у виборі правоохоронних професій у нашій 

країні відчутні меркантильно-корисливі мотиви. Ми не будемо розглядати тут 

аномійні причини й руйнівні наслідки цього явища – вони відомі [234, 152-155]. 

Але, є й чимало мотивів цього вибору, які можна назвати шляхетно-

громадянськими. Так, науковці, котрі вивчали це питання (О. Бандурка, В. 

Гущев, Л. Колодкін, В. Кутушев, В. Міхаєв, Л. Мороз, А. Фатула, С. Яковенко 

та ін.) встановили, що помітна кількість курсантів, студентів вказують, що, 

обираючи правоохоронну професію, вони керувались переважно мотивами 

боротьби зі злочинністю з метою створення належних правових умов для 

повноцінної реалізації прав і свобод громадян тощо. Ідеально щодо 

становлення й функціонування фахівця правоохоронної діяльності, якщо такі 

його мотиви поєднуються з автентичним інтересом не лише до її результатів, а 

й до змісту, процесу.  

Констатація цих фактів дозволила нам виокремити основні типи 

мотивації вибору правоохоронної професії, які можна назвати шляхетно-

громадянською, автентично-зацікавленою, меркантильно-корисливою. Вони, на 

нашу думку, охоплюють усю палітру, всі варіанти та нюанси цієї мотивації. 

Відтак ми емпірично дослідили реальні мотиви цього вибору.   

Спочатку досліджувані заповнювали опитувальний лист – вибирали із 

названих у ньому професійних властивостей п’ять, на їхню думку, основних, 

якими має володіти працівник ОВС (додаток Б). Відповіді загалом 
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розподілились так: 1) відповідальність – 26,8%; 2) уміння легко спілкуватися – 

24,4%; 3) уміння керувати своїми емоціями – 22,0%; 4) справедливість – 22,0%; 

5) єдність слова та діла – 19,5%; 6) дисциплінованість – 14,6%; 7) витривалість 

– 12,2%. З цих виборів 4-ий прямо, а 1-ий і 5-ий опосередковано вказують на 

шляхетно-громадянські мотиви; 2-ий, 3-ій, 6-ий і 7-ий з високим ступенем 

вірогідності – на автентично-зацікавлені, серед яких 2-ий і 3-ій можна 

характеризувати і як комунікативні. Значущих показників меркантильно-

корисливих мотивів немає, принаймні вони їх не називали.   

Виявлено відмінності за курсом навчання та гендером. Зокрема, 

властивості, обрані першокурсниками, розподілилися так: 1) справедливість – 

63,6%; 2) вміння легко спілкуватися – 54,5%; 3)  організованість – 54,5%; 

4) дисциплінованість – 36,4%; 5) уміння керувати своїми емоціями – 36,4%; 

6) єдність слова та діла – 27,3%; цілеспрямованість – 27,3%. Як бачимо, 

показники шляхетно-громадянських (1, 6) та автентично-зацікавлених (2, 3, 

4, 5) мотивів домінують і відносно врівноважені.  

У курсантів ІІІ-го і IV-го курсів помітно більше виборів інших 

властивостей, але і в них переважають:  1) уміння легко спілкуватися – 16,7%; 

2) уміння керувати своїми емоціями – 16,7%; 3) єдність слова та діла – 16,7%; 

4) уміння встановлювати контакти з іншими людьми – 13,3%; 

5) відповідальність – 13,9%. Шляхетно-громадянських мотивів немає. 

Натомість, додався ще один (4) «комунікативний» (Рис. 2.2.1). 

Водночас, статистично значущі обрання дівчат-курсантів I-IV курсів 

помітно відрізняються від обирань юнаків: 1) вміння керувати своїми емоціями 

– 40%; 2) єдність слова і діла – 40%; 3) витривалість – 30%; 4) відповідальність 

– 30%; 5) справедливість – 30%; 6) тактовність – 20%; 7) дисциплінованість – 

20%; 8) відданість справі – 20%; 9) уміння легко спілкуватися – 20%. З’явилася 

властивість комунікативного характеру, більш значуща для жінок, ніж для 

чоловіків, – тактовність (6). А от уміння встановлювати контакти з людьми 

виявилось «не прохідним» (Рис. 2.2.2). 
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1 уміння легко спілкуватися 10 дисциплінованість 

2 мати досвід роботи 11 урівноваженість 

3 встановлювати контакти з іншими 

людьми 

12 цілеспрямованість 

4 мати хорошу освіту 13 тактовність 

5 уміти керувати своїми емоціями 14 справедливість 

6 бути організованим 15 упорядкованість 

7 бути витривалим 16 працездатність 

8 відданість справі 17 відповідальність 

9 єдність слова і діла 18 спостережливість 

 
Рис. 2.2.1. Відмінності виборів курсантами основних професійних властивостей 

працівника органів внутрішніх справ за курсами навчання, у % 

 

Найбільша загалом кількість виборів «відповідальності» та «вміння легко 

спілкуватися» дозволила нам попередньо констатувати: принаймні більшість 

майбутніх правоохоронців усвідомлюють, що успішність обраної ними 

професійної діяльності вирішально-визначальним чином залежить від 

добросовісного ставлення до службових обов’язків, усі складові якого 

акумулюються в понятті «відповідальність», і від володіння мистецтвом 

спілкування.  

Так, дані, отримані за допомого методики Ільїної «Мотивація навчання у 

ВНЗ», загалом розподілилися наступним чином: отримання знань – 42,6%; 

отримання диплома – 36,5%; зацікавленість професією, схильність до неї – 

20,6%; І-го курсу відповідно: 45,5%; 45,5%; 9%; ІІІ-ІV-го курсів: 40,0%; 26,7%; 

33,3% (Додаток  Д). 
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1) уміння легко спілкуватися;                                                          10) дисциплінованість; 

2) мати досвід роботи;                                                                        11) урівноваженість; 

3) встановлювати контакти з іншими людьми;                               12) цілеспрямованість; 

4) мати хорошу освіту;                                                                       13) тактовність; 

5) уміти керувати своїми емоціями;                                                  14) справедливість; 

6) бути організованим;                                                                       15) упорядкованість;                                                  

7) бути витривалим;                                                                           16) працездатність; 

8) відданість справі;                                                                            17) відповідальність; 

      9) єдність слова і діла;                                                                        18) спостережливість 

Рис. 2.2.2. Порівняльні дані оцінок курсантами найбільш значущих професійних 

характеристик працівника ОВС за статтю, у %   

 

 

Переважання майже в 4 рази мотиву інтересу до професії у 

старшокурсників може свідчити, зокрема, і про те, що зміст навчально-

виховного процесу принаймні у тому навчальному навчальному закладі, на базі 

якого ми провели дослідження, стимулює у значної частини курсантів до 3-го 

курсу  інтерес і до змісту, процесу майбутньої професії. Відповідно це може 

засвідчувати, що, з одного боку, зміст і форми навчально-виховного процесу в 

цьому ВНЗ МВС є ефективними. З іншого, що у цих курсантів розвиваються 

професійні здібності з відповідних задатків, які у них були на час вступу у цей 

ВНЗ. Вибір мотиву «здобуття знань» також опосередковано свідчить про 

наявність такого інтересу та задатків (Рис. 2.2.3). 
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Рис. 2.2.3. Порівняльні дані дослідження мотивації курсантів навчання у ВНЗ за 

курсом навчання  (методика Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ»), у %   
 

Наступним кроком було виявлення у курсантів схильності до професій, 

істотною складовою яких є спілкування, за допомогою методики Є. Клімова. 

Отримані результати показали, що майже половині (46,3%) респондентів така 

робота подобається, цілком підходить. Такій самій кількості (46,3%) цей тип 

діяльності буде спричиняти деякі незручності, але загалом задовольнятиме. 

Відчувати певний постійний дискомфорт від професійного спілкування, який 

доведеться долати зусиллями волі, будуть 4,9% майбутніх офіцерів міліції. Не 

дуже підійде професія з частими і напруженими особистісними контактами – 

2,5%.  Така робота взагалі не підійде – 4,9%. Основну причину досить великої 

кількості курсантів, недостатньо схильних до професійного спілкування, 

вбачаємо у недостатній ефективності комунікативних маркерів у 

профорієнтації та профдоборі у правоохоронні навчальні заклади. 

Наведені дані щодо особливостей мотивації вибору досліджуваними 

курсантами професії правоохоронця є достатньо вагомою підставою 

констатувати, що існує сприятливий мотиваційний базис для створення 

належних психолого-педагогічних умов розвитку їх комунікативної 

компетентності, в тому числі у формувальному експерименті, а саме: 

1) відсутні меркантильно-корисливі мотиви (принаймні вони їх не називали); 

2) домінування  шляхетно-громадянської та автентично-зацікавленої мотивації; 

3) значна кількість автентично-зацікавлених мотивів власне комунікативного 
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характеру, що вказує на відповідні задатки та здібності респондентів, які 

керуються цими мотивами.  

Той факт, що для багатьох першокурсників пріоритетним мотивом 

навчання є отримання диплома (45,5%), можна частково пояснити браком у них 

знань про обрану професію. Це пояснення опосередковано підтвердилось 

анкетними даними, у яких, називаючи професійно важливі якості 

правоохоронця, вони здебільшого орієнтувались на загальнолюдські чесноти, 

людяність тощо. Водночаз, у виборах курсантів ІІІ-IV курсів виразно 

прослідковуються адекватні знання про такі якості.  

Наведені дані свідчать і про розуміння курсантами пріоритетної 

важливості комунікативної складової правоохоронної діяльності, яка вимагає 

здатності ефективно спілкуватись з предстаниками різних соціальних статусів, 

груп, та про їх схильність до цього і налаштування на це. 

Вочевидь, що наведені дані являють собою вельми сприятливий 

мотиваційний базис щодо формування й розвитку авторитету, референтності, 

професійності, комунікативної компетентності, зокрема у формувальному 

експерименті. На цій підставі можна припустити, що ця мотивація вже 

позитивно позначилась на: 1) відповідних властивостях досліджуваних 

курсантів; 2) морально-психологічному кліматі у їх навчальних групах. 

Результати наступних етапів емпіричної складової дисертаційного дослідження 

показали правильність цього припущення, що своєю чергою підтвердило 

правильність відповідних теоретичних засад дослідження і послужило 

аргументом в обґрунтуванні психолого-педагогічних умов розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців.  
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2.3. Морально-психологічний клімат у навчальних групах 

досліджуваних курсантів як чинник розвитку їхнього комунікативного 

потенціалу 

 

Комунікативну компетентність слушно трактують і як складне, 

багатокомпонентне утворення, котре формується, розвивається і функціонує 

під впливлом багатьох чинників [49, с. 79], серед яких – соціально-

психологічний механізм інтеракції в процесі спілкування в соціумі [240, с. 84-

85].  

Тому дослідження психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців передбачає врахування того, що їх 

професійна підготовка відбувається у складі малих соціальних груп – взводу, 

курсу, факультету. Специфіка спілкування курсантів у цьому соціумі полягає в 

тому, що вони цілодобово перебувають разом та інтенсивно діють як 

колективний суб’єкт, що постійно висуває імператив взаєморозуміння та 

порозуміння задля взаємодії. Отож це спілкування відчутно впливає на їхні 

властивості комунікативного характеру.  

Вивченню навчальної групи як соціального середовища соціалізації та 

професійного становлення фахівця присвячено чимало досліджень 

(Н. Анікеєва, В. Бойко, Н. Вітюк, А. Добрович, О. Ковальов, С. Максименко, 

А. Петровський, В. Семиченко, Т. Щербан, В. Якунін та ін.). На підставі їх 

вивчення ми виокремили такі загальновизнані ознаки організованих 

(формальних) навчальних груп як базові для нашого дослідження: 1) наявність 

групових цілей, обов’язкових для всіх членів групи; 2) діяльність усіх членів 

групи, спрямована на досягнення групових цілей; 3) офіційна нормативна  

регуляція функціонування групи; 4) офіційна ієрархізована функціональна 

структура взаємин, спрямованих на виконання поставлених перед групою 

завдань; 5) неофіційні (неформальні) міжособистісні взаємини.  

Разом з цим, навчальна група військового типу має такі особливості: 

сувора дисципліна; істотне обмеження особистого часу; перебування протягом 
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більшості часу на закритій території, що суттєво обмежує спілкування поза її 

межами, а відтак зміцнює взаємозв’язки у її середовищі. 

Основними характеристиками навчальної групи, яка потужно сприяє 

ефективності навчально-виховного процесу, є: здоровий морально-

психологічний клімат, заснований на доброзичливості, взаєморозумінні, 

порозумінні та взаємодопомозі її членів; згуртованість на підставі їх 

ідентифікації з групою; спрямованість на успішне виконання поставлених 

завдань, що ґрунтується на принциповій вимогливості. Така група – 

ефективний чинник не лише розвитку особистісного психічного базису 

комунікативної компетентності: справедливості, доброзичливості, чесності 

(авторитет) та професійних знань і вмінь (референтність), а й інтенсивного 

накопичення досвіду конструктивного, продуктивного спілкування.  

Відповідно до цих вихідних положень щодо впливу навчальної групи на 

формування комунікативної компетентності курсантів ми вивчили: соціально-

психологічні характеристики досліджуваних груп, які зумовлюють особливості 

спілкування в них і зумовлюються цими особливостями: інтенсивність 

контактів, ініціативність комунікативної поведінки, широту кола, гармонійність 

спілкування та задоволеність ним суб’єктів. 

Насамперед ми встановили, що переважна більшість досліджуваних 

курсантів вважає, що спілкування в їхніх навчальних групах позитивно впливає 

на їх професійне становлення. 

Одним із засадових факторів та похідною взаємин у малій групі є 

сприйняття її членами цієї групи. Результати виявлення цього показника за 

допомогою методики Залюбовської «Дослідження сприйняття індивідом 

групи»: загалом в абсолютної більшості досліджуваних (92,9%) переважає 

колективістське сприйняття своїх навчальних груп. У 7,1% респондентів – 

індивідуалістичне. Прагматичного типу не виявлено. Це вельми позитивний 

показник, тому що тільки колективістське сприйняття навчальної групи є 

однозначно сприятливим щодо всіх навчально-виховних процесів у ній.  
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Сприйняття суб’єктом своєї малої групи та його ставлення до неї 

виявляється в його поведінці в ній. Ми вивчили поведінку досліджуваних у 

їхніх навчальних групах за допомогою методики Стефансона «Q-сортування: 

діагностика основних тенденцій поведінки у реальній групі». Виявлені 

тенденції розділилися так (показник 1 – досліджувані курсанти загалом, 2 – 

першокурсники, 3 – досліджувані III-IV-го курсів): 1) до залежності від групи 

як прагнення дотримуватись групових стандартів та цінностей – 44,9%; 46,2%; 

41,2%; 2) до комунікабельності, соціабельності, позитивних емоційних зв’язків 

– 79,2%; 81,8%; 76,6%; 3) до «боротьби» – брати активну участь у житті групи, 

мати в ній престижні статуси – 29,1%; 18,2%; 35,1%; 4) до незалежності – 

уникати необов’язкових взаємин, зберігати нейтралітет у групових конфліктних 

ситуаціях тощо – 55,1%; 56,2%; 52,3%; до некомунікабельності – 20,8%; до 

уникнення «боротьби» – 70,9%; 81,8%; 60% (Додаток Е). Дві останні – 

протилежні за змістом щодо «до комунікабельності» та «до боротьби». Як 

бачимо, тенденції загалом позитивні, сприятливі щодо конструктивних, 

ефективних взаємин.  

Істотний якісний показник стосунків, морально-психологічного клімату 

малої групи – рівень конфліктності в ній, важливим особистісним регулятором 

якої є комунікативний контроль. Для визначення рівня цього контролю в 

досліджуваних ми використали методику М. Снайдера. Аналіз графіків 

частотного розподілу даних, отриманих за її допомогою, показав, що у 

більшості курсантів (78,3%) – середній рівень комунікативного контролю, який 

характеризується щирістю, спонтанністю поведінки, здатністю враховувати 

інтереси комунікантів і водночас недостатньою стриманістю, що виявляється у 

нестриманості в емоційних проявах, у схильності до афектівних «вибухів», 

образ, конфліктів [76, с. 89]. На підставі такого рівня можна розвинути 

комунікативну компетентність, звертаючи особливу увагу на формування 

спроможності стримувати такі афективні прояви, що ми врахували в розробці й 

реалізації програми формувального експерименту. 
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У 13,5% респондентів – високий рівень комунікативного контролю, якому 

притаманні: легкість входження в будь-яку соціальну роль, гнучкість 

реагування на зміни в ситуації, хороші самопочуття й настрій, постійне 

«перебування у формі» та доглянутість, знання, як і де поводитися, 

спроможність керувати експресією своїх емоцій, приховувати труднощі, якщо 

це потрібно, спонтанність самовираження, легкість та гнучкість, відсутність 

поведінкових тенденцій, що призводять до непередбачуваних ситуацій, 

спроможність прогнозувати і передбачати враження, яке може справити на 

оточуючих [76, с. 90]. Вочевидь, що всі ці властивості є ідеальним психічним 

базисом для розвитку і функціонування комунікативної компетентності.  

У 7,2% респондентів – низький рівень комунікативного контролю, якому 

притаманні: стереотипна комунікативна поведінка – вони надто негнучкі й 

прямолінійні, не вважають за необхідне змінюватися, коли ситуація 

спілкування вимагає цього, не враховують особливостей ні ситуації, ні 

комунікантів; недоречно безпосередні й відкриті [76, с. 90]. Вочевидь, що все 

це – несприятливе щодо розвитку комунікативної компетентності.   

У результатах порівняльного аналізу отриманих даних виявилися деякі 

розбіжності в цих показниках між курсантами І-го і III-IV-го курсів, які можна 

пояснити вже сформованістю виявленого рівня на момент їх вступу до ВНЗ. А 

навчально-виховний процес у ньому не підвищив небажаний для 

правоохоронця низький рівень комунікативного контролю (Рис. 2.3.1). 
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 Рис. 2.3.1. Порівняльні дані рівня комунікативного контролю, отримані за 

допомогою методики Снайдера, за курсом навчання,  у % 
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Особливості комунікативного взаємовпливу груп та їх членів ми 

виявляли за допомогою опитування щодо властивих респондентам типів, стилів 

комунікативної поведінки, результати якого – загалом позитивні, сприятливі 

щодо продуктивних взаємин, здорового морально-психологічного клімату в 

групі і щодо розвитку комунікативної компетентності. 

Відповіді розділилися так:  

- «Чи швидко ви сходитесь з людьми?» – ствердно відповіли 85,4% 

респондентів; 90,0% дівчат і 74,2% юнаків; 

-  «Чи шукаєте ви шляхи примирення після сварки?» – 87,8%  відповідей 

«так»; 80,0% дівчат і 90,3% юнаків; 

-  «Чи можете ви змусити іншого слухати себе?» – 78,0% – «так»; 74,1% 

дівчат і 82, 5% юнаків; 

- «Чи вважаєте ви свій словниковий запас достатньо великим?» –  «так» 

відповіли 85,4% (1-й курс – 90,9%); 91,2% дівчат і 80,6% юнаків;  

- «Чи можете ви змінити напрям бесіди за власним бажанням?» –  97,6%  

відповідей «так» (1-й курс – 100%);  

- «Чи завжди ви враховуєте інтереси співбесідника/ків у процесі 

спілкування?» – 90,2% – «так», 9,0% – «ні». 

Контрольні бесіди та індивідуально-конфіденційні консультації з 

респондентами загалом засвідчили адекватність та правдивість цих відповідей. 

Але чимало з них протягом цих бесід і консультацій були дещо напружені, у 

деяких судженнях та оцінках відчувалася нещирість. Ми трактуємо це, як 

специфічний прояв ефекту Розенталя і ефекту Хотторна водночас, плюс – 

недостатньо сформована самодостатня Я-концепція, переважно у 

першокурсників. Хоч ми переконували їх, що всі отримані показники за всіма 

використаними нами методиками беззастережно анонімні, що мета опитувань – 

виявити «вузькі місця» у важливому напрямку їхньої професійної підготовки – 

розвитку комунікативної компетентності, вони знають і те, що, по-перше, 

результати тестувань, опитувань психологами закладу заносяться в особові 

справи курсантів і можуть вплинути на їхні характеристики та призначення на 



 84 

службу, по-друге, вони так чи інакше розуміли, що керівництво чекає від них 

позитивних результатів. 

Отже, узальнюючи наведені у цьому параграфі показники, можна, 

зокрема, констатувати, що соціально-психологічна інтеракція в досліджуваних 

навчальних групах майбутніх правоохоронців є загалом сприятливою щодо 

створення належних психолого-педагогічних умов розвитку їх комунікативної 

компетентності і щодо формувального експерименту з корекції та розвитку 

комунікативних і пов’язаних з ними особистісних властивостей: у них домінує 

здоровий морально-психологічний клімат, заснований на доброзичливості, 

взаєморозумінні, порозумінні, взаємодомозі та згуртованості на основі 

суб’єктно-особистісної ідентифікації з групою. Показовими чинниками і 

результатами такого стану є: констатований респондентами позитивний вплив 

групи на їхнє професійне становлення; абсолютне переважання 

колективістського сприйняття ними групи; істотне переважання середніх і 

високих показників комунікативного контролю та кількісних співвідношень 

відповідей на всі питання опитувальника самозвіту щодо типів (видів, стилів) 

комунікативної поведінки. Це дозволило нам перейти до виявлення 

комунікативних та корелюючих з ними особистісних властивостей 

досліджуваних.  

 

2.4. Результати емпіричного вивчення власне комунікативних та 

пов’язаних з ними особистісних властивостей майбутніх правоохоронців 

 

Напевне, ефект Розенталя та ефект Хотторна якоюсь мірою виявились 

й у відповідях на запитання авторської анкети, котрі стосуються  

комунікативних та позитивно корелюючих з ними організаційних здібностей, 

спроможностей і вмінь. Відповіді на питання розділилися наступнтм чином:  

– «Чи спроможні Ви чітко сформулювати свої вимоги до підлеглих?» – 

95,1% усіх опитаних курсантів дали ствердну відповідь і лише 4,9% – 

заперечну, першокурсники – 100% ствердну, старшокурсники – 93,3%.  
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– «Чи здатні Ви організувати спільну роботу в групі? – «так» відповіли 

85,4% опитуваних загалом; 100% респонденів І-го курсу; 80,0% - III-IV-го 

курсів; «ні» – 14,6%.  

– «Чи можете Ви загнати людину у глухий кут «гострими» запитаннями?» – 

«так»: на загал – 78,0%; І-й курс – 90,9%, III-IV-й курси – 73,3%; 22,0% – «ні».  

– «Чи легко Вам підтримувати вільну бесіду?» – 97,6% відповідей «так»; I-й 

і III-IV-й курси, відповідно, 90,9% і 100%.   

– «Чи уважний Ви слухач?» – 97,6% – «так», I-й і III-IV-й курси, відповідно, 

90,9% і 100%.  

– «Чи Ви зазвичай можете відстоювати свою позицію у суперечці?» – «так» 

загалом 87,7% опитуваних курсантів; I-й курс – 90,9%, III-IV-й курси – 86,7%;  

дівчата – 90,0%, юнаки – 87,1%. 

– «Чи Ви коли-небудь почувалися скуто у процесі спілкування?» –  53,3% 

курсантів ІІІ-IV-го курсів і лише 18,2% І курсу дали ствердну відповідь. 

– «Чи бентежить Вас перспектива спілкуватися з високопоставленою особою?» 

– ствердно відповіли 80,5% від загальної кількості опитаних курсантів; дівчата 

– 90,0%, юнаки – 80,6%.  

Цей показник ми трактуємо і як вияв прикрого досвіду недостатньої 

демократичності та відсутності комунікативної культури українських 

керівників загалом та поліцейських командирів зокрема. 

– «Чи маєте Ви досвід спілкування з людьми різних прошарків 

населення?» – лише 61,0% респондентів дали ствердну відповідь.  

Ці дані вказують, що необхідно під час проходження курсантами 

практики активніше залучати їх до такого спілкування. 

– «Чи впевнені Ви, що у процесі спілкування співбесідники завжди 

правильно Вас розуміють?» – лише 61,0% респондентів відповіли ствердно, 

дівчата – 40,0%, юнаки – 67,7%. 

Припускаємо, що діють фактори гендерної природи; гіпотетично 

аналізувати їх у цьому контексті немає ні потреби, ні можливості.  
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Робимо висновок: необхідно у формувальному експерименті приділити 

пильну увагу розвитку спроможності висловлюватися зрозуміло для 

комунікантів. 

– «Чи є люди, з якими Вам важко спілкуватися?» – відповідь «так» дали 

78,0% опитаних, дівчат – 90,0%, юнаків – 74,2%. 

Що ж, напевно, і тут, з одного боку, діють фактори гендерної природи, з 

іншого – є небагато індивідуумів, для яких не існує таких людей. 

– «Якщо Ви потрапляєте у конфліктну ситуацію, то як зазвичай 

поводитесь?»  

З низки варіантів відповідей на це запитання  респонденти обирали той, 

що відповідає їхньому поводженню у такій ситуації або дописували свій:  

1)  «найкращий захист – це напад» – обрали 17,1% від загальної кількості 

опитаних; першокурсники – 0,0%, старшокурсники – 23,3%; 

2)  «викликаєте свого співбесідника на відверту розмову» – 46,6% 

загалом; І–й курс – 54,5%, III–IV–й курси – 43,3%; дівчата – 60,0%, юнаки – 

41,9%; 

3)  «сперечаюсь при свідках» – 7,3% загалом; І–й курс – 18,2%, III-IV-й 

курси – 3,3%; дівчата – 0,0%, юнаки – 9,7%; 

4)  «вичікую, як далі поводитиметься мій співрозмовник» – 21,9% 

загальних відповідей; 18,2% – першокурсників, 23,3% – старшокурсників; 

дівчат – 10,0%, юнаків – 25,8%; 

5)  «йду на справжні поступки» – 2,5% усіх респондентів; 9,1% 

першокурсників, 0,0% старшокурсників; дівчат – 10%, юнаків – 0,0%; 

6)  «в конфліктних ситуаціях я завжди готовий до бійки» – 4,9% загалом; 

0,0% – 1-й курс, 6,7% – III-IV-й курси, 0,0% дівчат, 6,5% юнаків.  

Найбільш конструктивні поводження – 2) і 4) – обрало більше опитуваних 

– разом 68,5%, що, вочевидь, є позитивно-сприятливим показником щодо 

розвитку комунікативної компетентності.  
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За допомогою КОЗ-1 встановлено, що рівень комунікативних здібностей 

досліджуваних також сприятливий стосовно розвитку їх комунікативної 

компетентності (Табл. 2.4.1, додаток Ж). 

 

Таблиця 2.4.1 

Порівняльні дані рівня розвитку комунікативних здібностей 

курсантів за курсом навчання, отримані за допомогою методики КОЗ-

1, у % 

 

Рівень розвитку комунікативних 

         здібностей 

І курс ІІІ-IV курси 

Дуже високий 42,2 37,2 

Високий 27,7 22,1 

Середній 21,7 19,6 

Нижче середнього 8,4 10,3 

Низький 0 11,3 

 
Рис. 2.4.1. Показники рівня розвитку організаторських здібностей у курсантів I-

IV курсів, отримані за допомогою методики КОЗ-1, у % 

 

Вивчення змістових характеристик організаторських здібностей 

переконало нас, що і ці здібності є істотним фактором компетентного 

професійного спілкування правоохоронців, причому, не лише керівників, тому 

що в них виявляються лідерські якості, від яких залежить ефективність 

спонукаючого впливу суб’єкта у процесі спілкування. Наведені показники їх 

розвитку у досліджуваних – недостатньо сприятливі щодо розвитку їх 

комунікативної компетентності. Тому ми передбачили розвиток 

організаторських спроможностей у формувальному експерименті.  

Виявлено відмінності у цих показниках за курсами навчання (Табл. 2.4.2). 

Ми гіпотетично пояснюємо ці розбіжності наявністю виявлених нами у 

респондентів організаторських здібностей уже на час їх вступу до ВНЗ.  

Власне комунікативні і кореляційно та каузально пов’язані з ними 

особистісні властивості ми вивчали за допомогою: 16-факторного 

особистісного опитувальника Кеттела, варіант В, Фрейбургзького 

особистісного опитувальника – FPI, Особистісного опитувальника Айзенка.  
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Таблиця 2.4.2 

Порівняльні дані рівня розвитку організаторських здібностей за 

курсом навчання, одержані за допомогою методики КОЗ-1, у % 

 

Рівень розвитку 

організаторських 

         здібностей 

 

І курс 

 

ІІІ- IV курси 

Дуже високий   7,2    9,3 

Високий 38,5 18,6 

Середній 24,1 21,7 

Нижче середнього 30,2 18,6 

Низький  0 31,7 

 

Інформативними щодо поставлених нами завдань є такі фактори цих 

методик: 1. Опитувальника Кеттела: комунікативні властивості  – A, H, F, E, 

Q2, N, L; 2) характеристики інтелекту – В, М, Q1;  3) емоційно-вольові якості – 

С, G, I,O,Q3, Q4. 2. Опитувальника FPI – шкали: «Комунікабельність», 

«Маскулінність – фемінність», «Врівноваженість», «Тривожність», 

«Імпульсивність», «Депресивність», «Емоційна стабільність», «Екстра-

інтроверсія». 3. Опитувальника Айзенка – шкали: «Екстра – інтроверсія», 

«Нейротизм-стабільність». (Додаток Н).  

Спочатку ми дослідили власне комунікативні властивості курсантів за 

допомогою факторів А H, F, E, Q2, N, L  методики Р. Кеттела та шкали 

«Комунікабельність» методики  FPI. 

Так, бажання й небажання спілкуватися (замкненість, відчуженість) 

діагностувались за фактором А – «Стриманий – комунікабельний». Було 

встановлено, що загалом у всіх досліджуваних домінують середні показники: у 

юнаків III-IV-го курсів – 52,1%;  I-го курсу – 43,5%; у дівчат загалом – 46,2%. 

Особи з такими показниками характеризуються як дисципліновані, досить 

відкриті, спроможні легко налагоджувати контакти, проте недостатньо гнучкі у 

спілкуванні і не завжди здатні стримувати свої емоційні реакції.  

Низькі показники за фактором А: юнаки I-го курсу – 42,4%, III-IV-го 

курсів – 32,7%; дівчата загалом – 26,2%. Ці показники свідчать про 
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стриманість, формальність, деяку відчуженість у спілкуванні. Такий високий 

відсоток низьких балів серед першокурсників може, зокрема, свідчити про 

неефективну адаптацію тих курсантів, які їх отримали, до військової 

дисципліни, що вимагає постійного інтенсивного функціонування організму і 

психіки, а отже, згідно з Г. Сельє, є пролонгованим стресом. Якщо природні 

захисні механізми суб’єкта недостатньо потужні щодо супротиву стресу, 

шляхом достатньо швидкого відновлення витрачених соматичних та психічних 

ресурсів він почуватиметься втомленим [310, с. 25-50]. Такий стан в умовах 

стресу гальмує комунікативну активність навіть у комунікабельних осіб [311, 

с. 8]. 

Високі бали отримали: 16,2% загалом; дівчата – 17,6%, юнаки – 14,0%. 

Особи з високими балами за фактором А більш успішні й задоволені в тих 

професіях, істотною особливістю яких є міжособистісні контакти, зокрема 

правоохоронних. Вони відкриті у спілкуванні, вміють домовлятись, 

співпрацювати, взаємодіяти, схильні підтримувати та надавати допомогу, легко 

заводять знайомства і вживаються з людьми. Але так само легко піддаються 

афективним переживанням, характеризуються емоційною лабільністю, 

сильними коливаннями настроїв, глибиною та яскравістю емоційних 

переживань, що не сприяє розважливому, «тверезому» реагуванню у 

проблемних ситуаціях.  

За шкалою «Комунікабельність» методики FPI, яка виявляє активність у 

спілкуванні, також домінують середні показники: III-IV-й курси – 61,8%, I-й 

курс – 54,1%; низькі загалом переважають у I-го курсу – 30,7% , у  III-IV-го 

курсів – 19,6%; високі – у 18,6% юнаків III-IV-го курсів та 15,3% I-го курсу, що 

засвідчує коректність даних за фактором А методики Р. Кеттела.  

Шкала F цієї методики «Стурбованість – безтурботність» є значущою 

складовою екстраверсії-інтроверсії, яка характеризує емоційний аспект 

бажання/небажання спілкуватись; з бажанням корелюють: безпечність, 

оптимістичність, ейфорійна піднесеність тощо, з небажанням –  похмурість, 

стривожена напруженість і т. ін. 
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У юнаків: середні бали – І-й курс – 62,3%; ІІI-IV-й курси – 55,2%; високі і 

низькі відповідно: 14,1%, 25,9%; 24%, 20,8%. У дівчат загалом: середні –53,9%; 

високі – 8,8%; низькі – 28,6%. 

Р. Кеттел стверджував, що особа з високою оцінкою за фактором F у 

дитинстві набула незначного досвіду погроз, покарань та заборон, тому є  менш 

чутливою щодо залякувань. Такі особистості мають більш оптимістичний та 

простий характер, безтурботні, життєрадісні, сповнені оптимізму та ентузіазму, 

не надто піклуються про майбутнє, живуть за принципом, що все воно якось 

вирішиться само собою, серед них чимало хороших ораторів.  

Індивідам, які опиняються на полюсі «Безтурботний» фактора F+, 

притаманна тенденція до екстравертованості, але чимало з них –  

самоцентровані через свою безтурботність, що виразно виявляється у мотивації 

вчинкового вибору. Наприклад, якщо людина з показником полюса 

«Комунікабельність» фактора А+ стало налаштована допомогати іншим, то 

суб’єкт з властивостями фактора F+ (самоцентрований)  допомагає тільки тоді, 

коли схильний до цього в той момент, коли «має настрій».  

Вочевидь, що істотне переважання середніх та високих балів за фактором 

F є сприятливим щодо розвитку комунікативної компетентності.  

Фактор Н методики Р. Кеттела «Сміливість – боязкість» діагностує 

реактивність нервової системи, що корелює з чутливістю до впливів ззовні.    

У юнаків III-IV-го курсів за цим фактором: низькі бали – 34,3%; середні – 

50%; високі – 15,6%; I-го курсу відповідно: 18,8%; 81,2%; 0%. У дівчат 

відповідно: 37,4%; 45,1%; 17,6%. 

Особи з низькими балами за фактором Н емоційно стримані, суворо 

дотримуються правил, обережні. Їх реакції на небезпеку, загрозу – швидкі та 

інтенсивні. Ці властивості є позитивними щодо певних важливих складових 

правоохоронної діяльності (точності та скрупульозності у перевірці свідчень, 

доказів тощо). Однак їм відчутно бракує впевненості у власних силах, 

спроможностях. А специфіка спілкування правоохоронців нерідко вимагає від 

них сміливості, впевненості, рішучості, навіть «нахабності», особливо коли  
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вони перебувають у небезпечному злочинному середовищі, в умовах 

психологічного та силового тиску тощо. 

Високі бали за фактором Н загалом набрали лише 16,6% респондентів, що 

характеризує їх як відважних, сміливих, спроможних і схильних ризикувати, 

займати лідерські позиції у будь-яких взаєминах та спілкуванні.  

Водночас, загалом понад третині респондентів (31,2%) притаманний 

високий рівень тривожності та гостра реакція на небезпеку, що утруднюватиме 

їх спілкування в умовах важких, а особливо в екстремальних ситуаціях. Але це 

можна корегувати, тому що в них немає вираженої схильності до 

депресивності, вони загалом впевнені у своїх силах і вважають, що зможуть 

виконувати небезпечні службові завдання.  

Важливе значення для діяльності правоохоронця в цілому і для розвитку 

та функціонування  його комунікативної компетентності зокрема мають 

лідерські властивості, які ми діагностували за допомогою фактора Е методики 

Кеттела – «Підлеглість – домінантність». 

Показники юнаків III-IV-го курсів: низькі – 20,8%; середні – 55,2%; 

високі – 24,0%; I-го курсу відповідно: 23,5%, 62,3%, 14,1%. Дівчат загалом: 

низькі – 37,4%; середні – 53,9%; високі – 8,8%. 

Переважання низьких та середніх показників за цим фактором вказує на 

наступне: неухильне, аж до нав'язливості, прагнення дотримуватись норм і 

правил; схильність визнавати власну провину, легко поступатися, «здавати свої 

позиції», що позитивно виявляється у скромній, дипломатичній, тактовній 

поведінці, але не сприяє ефективному спілкуванню правоохоронця –  твердому 

відстоюванні своїх позицій, сугестивному  тиску тощо. 

Фактор Q2 – «Самостійність – сугестивність» – вимірює ступінь 

самостійності, незалежності від групової думки, навіюваності, конформності. 

Низькі бали за цим фактором отримали: 47,9 % юнаків і 44% дівчат ІІІ-

IV-го курсів; 42,4 % юнаків і 45% дівчат І-го курсу. Це характеризує їх як 

несамостійних, несвідомо-конформістських, орієнтованих на групову думку, 
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несміливих та безініціативних у виборі власної точки зору тощо. Вочевидь, що 

все це суттєво перешкоджатиме ефективності їх професійної діяльності. 

Решта респондентів отримали вищі бали: юнаки І-го курсу – 41,2% – 

середні,  16,5% – високі; юнаки ІІІ-IV-го курсів відповідно – 38,6%, 13,5%; 

дівчата загалом: 46,2% – середні; 9,9% – високі. 

Ці курсанти впевнені у собі, самодостатні, незалежні, спроможні мати 

власну думку, самостійно ухвалювати рішення, діяти за власною ініціативою, 

не уникати особистої відповідальності, сміливі у власних діях та вчинках тощо. 

Вочевидь, що ці властивості – запорука успішності у правоохоронній 

діяльності, зокрема адекватні дії у важких, параекстемальних та екстремальних 

ситуаціях,  у відстоюванні своїх позицій перед керівництвом і т. ін. 

За фактором N – «Гнучкість (дипломатичність) – негнучкість 

(прямолінійність)» – маємо такі результати: юнаки III-IV-го курсів: низькі – 

32,4%, середні – 44,9%; високі – 22,9%; юнаки I-го курсу відповідно – 28,2%, 

45,9%, 25,7%; дівчата загалом: 18,7% – низькі, 55,0 % – середні, 26,4% – високі. 

Це вельми значущі для нас позитивні показники, тому що гнучкість у 

спілкуванні трактується як прагнення адекватно зрозуміти комунікантів, 

досягти з ними порозуміння, як дипломатичність, толерантність, відкритість, і 

навіть витонченість та естетичність, а також як належний самоконтроль у 

поводженні з людьми, спроможність легко вживатися з різними суб’єктами 

тощо – потужний особистісно-психічний базис для розвитку комунікативної 

компетентності найвищого рівня.  

Особам з низькими балами за цим фактором притаманні: відкритість, 

проникливість, спритність, але й наївність, сентиментальність, скутість 

етикетними правилами і стандартами. 

Подібні показники юнаків ми отримали за шкалою «Маскулінність –

фемінність» за методикою FPI: юнаки III-IV-го курсів: низькі – 46,4%, середні – 

41,2%, високі – 12,4%; юнаки I-го курсу відповідно: 34,1%, 43,6%,  22,4%; 

дівчата загалом – 20,1%, 56,4%, 13,6%. 
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Високий показник особи за цією шкалою свідчить про перебіг її психічної 

діяльності переважно за чоловічим типом, низький – переважно за жіночим. Ці 

дані ще раз засвідчили, що змістові характеристики цієї шкали та фактора N 

щільно корелюють. Особи з низькими балами – чутливі, схильні до хвилювань, 

м'які, поступливі, інколи надміру скромні, вони погано розуміють мотиви 

вчинків інших людей, не можуть мислити раціонально, «холодно», що є 

несприятливим щодо правоохоронних професій.  

За фактором L – «Довірливість – підозрілість»  –  у юнаків III-IV-го курсів 

такі показники: низькі – 31%, середні – 47,9%, високі – 19,8%; I-го курсу 

відповідно: 33%, 53,9%, 19,8%; у дівчат загалом: 37,4%, 53,9%, 8,8%. 

Третина опитуваних (33,8%) отримала низькі показники, що характеризує 

їх як довірливих, добрих, не схильних до заздрощів, турботливих. Але 

довірливість, а відтак і відвертість таких суб’єктів, може легковажно 

«зашкалювати», що неприпустимо у професійному спілкуванні правоохоронців, 

особливо зі злочинцями, підозрюваними, провокаторами, недоброзичливцями, 

асоціальними та девіантними особами тощо.  

Переважання середніх показників за більшістю факторів методики 

Кеттела та шкал FPI, які безпосередньо чи опосередковано належать до 

комунікативних властивостей, засвідчує, що загалом досліджувані курсанти: 

достатньо дисципліновані (фактор Е – 58,7%); уміру відкриті, вміють 

налагодити комунікативний контакт (фактор А – 47,2%); упевнені у власних 

силах, сповнені життєвого ентузіазму (фактор F – 57,1%); самодостатні та 

незалежні (фактор Q2 – 42,0%) тощо. 

Однак приблизно третина з них отримала несприятливі щодо розвитку 

комунікативної компетентності показники цього блоку: відчуженість та 

формальність у спілкуванні (фактор А та шкала «Комунікабельність» FPI – 

34,0%); надмірна обережність у спілкуванні та гостра реакція навіть на 

незначну загрозу (фактор Н – 30,2%); схильність до визнання власної провини, 

що істотно послаблює спроможність відстоювати власну точку зору (фактор Е – 

27,2%); несамостійність, безініціативність, надмірна залежність від групи 
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(фактор Q2 – 44,7%); надмірна чутливість та скромність (26,4%, фактор Е – 

26,4% та шкала «Маскулінність – фемінність» – 40,0%); надмірна довірливість 

та відвертість (фактор L – 33,8%) та ін. 

Як зазначалось у Розділі 1, істотною базисною складовою комунікативної 

компетентності та чинником її розвитку є інтелект суб’єкта, який можна 

назвати соціально-психологічним (Д. Ізаренков та ін.). Тому ми емпірично 

вивчили відповідні показники інтелекту в досліджуваних курсантів. З цією 

метою були застосовані фактори В, М, Q1 методики Р. Кеттела. 

За допомогою фактора В – «Мислення обмежене – інтелектуальне, 

абстрактне» –  діагностують рівень так званого формального інтелекту – 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Отримані нами результати показали 

суттєві відмінності між юнаками та дівчатами за цим фактором. Так, у 55,0% 

дівчат – низькі показники, що вказує на конкретність їх мислення, для якого 

абстрактні задачі важкі, інтелектуальний пошук – утруднений. Водночас у 

36,3% дівчат – високі бали, що свідчить про високий рівень інтелекту. 

Майже половина юнаків (47,0%) за цим фактором мають дещо ригідний 

інтелект – категорично і безапеляційно переконані у непохитній правильності 

того, чого їх навчили, їм важко приймати щось нове тощо. Серед дівчат таких – 

27,5%. Вочевидь, що така інтелектуальна «твердість» не є сприятливою для 

ефективної правоохоронної діяльності.  

Низька оцінка за фактором В може зумовлюватись не лише низьким 

рівнем інтелекту суб’єкта, а й стресогенною дезорганізацію його мислення, що 

також є несприятливим щодо ефективності правоохоронної діяльності. 

З отриманих нами показників за цим фактором у юнаків загалом 

переважають середні – 49,0 %; у дівчат їх лише 8,8%. Найбільше високих 

показників – у юнаків III-IV-го курсів – 30,2%; у першокурсників – 14,1%.  

За фактором М – «Практичність – мрійливість» –  бали юнаків: III-IV-го 

курсів: 31,2% – низькі; 53,1% – середні; 15,6% – високі; I-го курсу відповідно: 

25,9%, 55,3%, 18,8%; дівчат загалом відповідно: 37,4%, 35,2%, 27,5%. 
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 Низькі показники особи за цим фактором вказують на її практичність, 

прозаїчність, реалістичність, особистісну зрілість, тверезість в оцінюванні 

обставин та людей. Такі особи переймаються правильністю власних вчинків та 

керуються реальними обставинами, добре орієнтуються в життєвих ситуаціях, 

ефективно вирішують практичні питання тощо. Але водночас вони можуть 

мати доволі широкі інтелектуальні та естетичні зацікавлення. Середні бали 

характеризуються ще й широтою інтелектуальних інтересів. Все це – вельми 

сприятливе щодо розвитку комунікативної компетентності правоохоронця.  

Приблизно 20,0% респондентів отримали високі показники за фактором 

М. Це означає, що ці майбутні правоохоронці не шанують традицій та 

умовностей, не підпорядковуються їм, керуються здебільшого власними 

потребами та прагненнями, самомотивовані, нерідко надто індивідуалістичні, 

мають багату уяву, занурені в себе, у свої ідеї та фантазії, легко приходять у 

захоплення. Їх внутрішній світ постійно напружений – їх вабить мистецтво, 

філософські та світоглядні проблеми. Серед цих характеристик не є 

сприятливою щодо правоохоронної діяльності лиш напруженість внутрішнього 

світу, яка сприяє непрактичності та байдужості до буденних питань, знижує 

значущість пересічно-практично-реального тощо.  

Високі показники фактора М+ і В+ (високий інтелект) вказують на 

творчий потенціал суб’єкта. Але, якщо при цьому Q3 (самоконтроль поведінки) 

– низький, то потенційна креативність не знайде ефективної реалізації. Такі 

особи погано пристосовані до умов відомчих навчальних закладів, не 

рекомендуються до правоохоронної професійної діяльності, оскільки 

надмірний індивідуалізм та зануреність у себе істотно ускладнюють групову 

взаємодію, усі комунікативні аспекти та форми роботи правоохоронця.   

За фактором Q1 – «Радикальність – консервативність»  –  бали юнаків: III-

IV-го курсів: низькі – 41,7%; середні – 42,7%; високі – 15,6%; I-го курсу 

відповідно: 53%, 32,9%, 14,1%; дівчат загалом: 27,5%, 63,8%, 8,8%. 

Значний відсоток хлопців (47,0%) отримали низький показник за цим 

фактором, що характеризує їх як переконаних у правильності того, чого їх 



 96 

вчили, схильних беззастережно приймати все усталене, схвалене. Вони 

неухильно дотримуються традицій, звичаїв, протистоять змінам, краще 

почуваються у стабільних умовах, схильні до повчань та моралізаторства. Але 

правоохоронна діяльність – здебільшого непередбачувана, тому прив’язаність 

до засвоєних постулатів, негнучкість, небажання пізнавати нове, прогресивне 

тощо істотно перешкоджає її ефективності. Отож необхідно таких надто 

консервативних курсантів «розконсервовувати», насамперед щодо спілкування, 

що ми й передбачали у формувальному експерименті.  

Особистісними властивостями, які істотно впливають на формування й 

функціонування комунікативної компетентності, на якість професійної 

діяльності правоохоронців, особливо у важких, параекстремальних та 

екстремальних ситуаціях, є емоційно-вольові. З них найбільш сприятливі щодо 

ефективності цієї діяльності: емоційна стійкість, самовпевненість, 

самоконтроль, дисциплінованість. Несприятливі: тривожність, полохливість, 

нервова напруженість, депресивність. Ці властивості ми досліджували за 

допомогою факторів С, G, I, O, Q3, Q4 методики Р. Кеттела та шкал 

«Врівноваженість», «Тривожність», «Імпульсивність», «Депресивність»  FPI. 

Фактор С – «Емоційна стійкість (Сила Я) – нестійкість (Слабкість Я)» – 

вказує на рівень емоційної стабільності-нестабільності, врівноваженості-

дратівливості. За цим фактором у юнаків такі бали: III-IV-го курсів: 21,9% – 

високі, 61,5% – середні, 16,7% – низькі; I-го курсу відповідно: 4,7%, 78,1%, 

23,5%; у дівчат: 18,7%, 53,9%, 27,5%. 

Курсанти з низькими балами за фактором С потребують відповідної 

психокорекції, оскільки емоційна нестабільність несумісна з діяльністю в 

особливих умовах. Але у переважної більшості досліджуваних – середні та 

високі показники, що характеризує їх як емоційно зрілих, спокійних, впевнених 

у собі, спроможних розуміти реальні вимоги, критично виявляти і визнавати 

власні недоліки, стримувати емоційні імпульси тощо.   

На рівні високих стенів емоційно-адаптивний потенціал суб’єкта ще 

потужніший – він здатен оптимально орієнтуватись у складних, проблемних, 
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напружених ситуаціях, особливо комунікативних, знаходити ефективний вихід 

з них, схильний не лише визнавати власні недоліки, а й активно нівелювати їх, 

працювати над собою, самовдосконалюватися тощо. Усе це є вельми 

сприятливим щодо розвитку комунікативної компетентності. 

Шкала «Врівноваженість» FPI діагностує таку важливу для 

правоохоронця властивість, як стійкість до стресу. Бали юнаків за цією 

шкалою: III-IV-го курсів: високі – 34,1%, середні – 35,0%, низькі – 30,9%; І-го 

курсу відповідно: 34,1%, 51,8%, 26%; дівчат загалом: 30,7%, 42,3%, 26,9%.  

Ці результати свідчать про наявність у значної частини курсантів таких 

вельми сприятливих для формування, розвитку та функціонування 

комунікативної компетентності властивостей, як впевненість у собі, 

оптимістичність, активність. Високі оцінки за цією шкалою вказують на 

відсутність внутрішньої напруги, безконфліктність, задоволеність собою і 

своїми успіхами, готовність дотримуватись принципів, норм та вимог тощо. 

Фактор G методики Кеттела «Обов’язковість – безвідповідальність» 

показує рівень самоконтролю власних емоційних процесів, потужність та 

цілеспрямованість психічної енергії суб’єкта, що виражається у постійній 

готовності рішуче, наполегливо, інтенсивно діяти. Показники юнаків за цим 

фактором: III-IV-го курсів: 17,7% – високі; 61,5% – середні, 20,9% – низькі; I-го 

курсу відповідно: 29,4%, 54,1%, 16,5%;  дівчат: 8,8%, 72,6%, 18,7%. 

Особи з низькими балами за фактором G не вважають обов’язковим 

дотримання суспільних стандартів, принципів, норм, схильні нігілістично 

ставитись до моральних цінностей, заради власної вигоди здатні на обман, 

можуть легко кинути почату справу, відмовитись від обов’язків тощо.  

Особи з високими оцінками – відповідальні, добросовісні, правдиві, 

порядні, справедливі, доброзичливі і доброчинні, вимогливі до себе і до інших, 

ретельні та акуратні у справах, полюбляють порядок, не порушують правил, 

навіть тих, які вважають формальністю, вміють контролювати власні бажання. 

Відтак ефективні в умовах, які вимагають стабільності, наполегливості та 

завзятості. Ці властивості – ідеальний особистісний психічний базис авторитету 
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суб’єкта (необхідної умови та потужного чинника ефективності його 

комунікативних впливів).  

За фактором І – «М’якість – твердість характеру» у юнаків III-IV-го 

курсів такі показники: низькі – 28,1%, середні – 61,4%, високі –  10,4%; I-го 

курсу відповідно: 28,2%, 61,4%, 18,8%; у дівчат: високі – 26,4%, середні –

73,4%. 

Низькі показники у особи за цим фактором (загалом – 27%) дозволяють 

характеризувати її як жорстку, практичну, незалежну, здатну послідовно 

дотримуватись власної точки зору, брати відповідальність на себе. Вона  

раціональна, не фантазує, скептично ставиться до духовно-культурних аспектів 

життя, нерідко – надто самовпевнена. Керуючи групою, здатна організувати її 

діяльність на реалістично-практичних засадах. Отож такі особи відповідають 

призначенню на керівні посади у правоохоронній діяльності.  

Високі показники – у суб’єктів м’яких, недостатньо самостійних, іноді 

навіть нереалістичних, надто чутливих і вразливих до грубощів, що вказує на 

низьку стресостійкість. Вони постійно почувають брак уваги до себе, мають 

розвинену уяву, хороший естетичний смак, ретельно дбають про свій зовнішній 

вигляд та манеру триматись.  

Фактор О – «Життєрадісність – тривожність» – показує ступінь 

тривожності, схильність до страхів, почуття провини, за яким юнаки отримали 

такі бали: III-IV-го курсів:  42,7% – низькі; 38,8% – середні, 18,7% – високі; I-го 

курсу відповідно: 35,5%, 38,8%, 25,9%; дівчата загалом: 26,4%, 36,3%, 37,4%. 

Високі показники вказують на схильність до самозвинувачень, сумних 

роздумів на самоті, недооцінки власних можливостей, на залежність настрою та 

самооцінки від схвалення/несхвалення оточуючих. Такі особи здебільшого 

перебувають у тривожному, пригніченому стані. Вони легко піддаються різним 

страхам і важко переживають життєві негаразди. Ці властивості – однозначно 

несприятливі щодо правоохоронної діяльності взагалі і комунікативної 

компетентності зокрема. Найефективніший шлях нівелювання їх негативного 
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впливу – успішність, яка наповнює вдоволенням, впевненістю в собі, своїх 

силах і спроможностях, підвищує самооцінку тощо.  

Особам з низькими та середніми балами за цим фактором властиві:  

спокій, життєрадісність, безпечність, упевненість у власних можливостях та 

успішності, що нерідко переходить у надмірну самовпевненість та зухвалість, 

нечутливість щодо критики їхніх дій. Ці властивості однозначно сприяють 

успішності у правоохоронній роботі, такі  особи «не втрачають голову» у 

екстремальних ситуаціях усіх рівнів складності.  

Шкала «Тривожність» FPI виявляє рівень стресового реагування на 

звичайні життєві ситуації, що перебігає за пасивно-зворотним типом. 

Показники за цією шкалою скорелювали з результатами за фактором О: 

юнаки III-IV-го курсів: низькі – 28,8%, середні – 44,3%, високі – 26,8%; І-го 

курсу відповідно – 37,6%, 48,2%, 14,1%; дівчата: 25,5%, 38,4%, 36,6%. 

Високі оцінки за цією шкалою вказують на відчутну тривожність, 

скутість, невпевненість, що спричиняє труднощі у спілкуванні. Перебуваючи в 

такому стані, суб’єкт не зможе достатньо адекватно сприймати та передавати 

інформацію, може її викривити. Середні – вказують на помірну тривожність, 

що, на нашу думку, є позитивним для правоохоронця, тому що це створює 

належний «тонус» обережності, а відтак відповідальності, що особливо 

важливо у екстремальних ситуаціях.  

Курсантів з підвищеним рівнем тривожності варто схиляти до обрання 

правоохоронних спеціальностей з відносно невисоким рівнем психічної та 

фізичної напруги, наприклад диспетчер, працівник адміністративно-наглядової 

діяльності і т. ін., що особливо стосується дівчат. 

Фактор Q3 – «Самоконтроль – спонтанність (імпульсивність)»  діагностує 

вольові властивості особистості та її здатність діяти  відповідно до вимог і 

норм, за яким показники юнаків такі: 32,3% III-IV-го курсів: низькі – 32,3%, 

середні – 67,7%, високі – 8,3%; I-го курсу відповідно: 45,8%, 40,0%, 14,4%. 

Дівчата загалом: 46,2%, 36,3%, 17,6%. 
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У цілому 41,0% низьких балів за цим фактором насторожує. Адже це 

свідчать про недостатній самоконтроль поведінки та слабку волю. Такі особи 

здебільшого не залишаються тривалий час на одній роботі, тому не досягають 

майстерності і не ідентифікуються з професійною діяльністю. Їм важко 

адаптуватись у великих колективах та серед управлінських ієрархій. Усе це не 

сприяє успішності у правоохоронній діяльності.  

Високі оцінки за фактором Q3 позитивно корелюють з частотою вибору в 

лідери та рівнем активності у вирішенні групових проблем. Надійні керівники 

мають високі оцінки за фактором Q3. Цей фактор є також індикатором 

здатності контролювати свої емоційні реакції та стани. 

За шкалою «Імпульсивність» (реактивна агресія) FPI показники юнаків: 

III-IV-го курсів: 32% – низькі, 59,8% – середні, 8,2% – високі; І-го курсу 

відповідно: 17,7%, 75,3%, 7,1%; дівчат загалом: 47,4%, 46,3%, 6,5%.  

 Високі показники за цією шкалою свідчать про дещо підвищений рівень 

психопатизації, недостатню соціалізацію потягів, невміння або небажання 

раціонально стримувати, відтерміновувати задоволення своїх бажань і т. ін., що 

створює передумови для непередбачуваної імпульсивної поведінки. Все це – 

неприпустиме для правоохоронця. Тому, незважаючи на порівняно невелику 

кількість отриманих високих показників за цією шкалою, ми запланували 

відповідну психокорекцію у формувальному експерименті.  

Низькі – вказують на конформність, поступливість, стриманість, 

обережність, вузьке коло інтересів, відсутність захоплень, загальну млявість, 

байдужість, упереджене ставлення до змін тощо. Все це не є сприятливим щодо 

ефективності правоохоронної діяльності.  

Шкала «Імпульсивність» FPI корелює з фактором Q3 – «Самоконтроль 

поведінки». Однак у нашому дослідженні за результатами фактора Q3 курсанти 

виявились значною мірою (40,0%) схильні до імпульсивної поведінки, тоді як 

за шкалою «Імпульсивність» – лише 7,6% респондентам вона притаманна. Ми 

не знайшли пояснення цьому факту і вирішили згодом повторно застосувати ці 

методики на іншій вибірці. 
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Шкала «Депресивність» FPI виявляє ознаки психопатологічного 

депресивного синдрому, за якою в юнаків такі показники: III-IV-й курси: 25,8% 

– низькі, 67% – середні, 7,2% – високі; I-й курс відповідно: 40,0%, 44,7%, 

15,3%. У дівчат загалом: 27,2%, 36,7%, 36,1%. 

Середні та низькі показники за цією шкалою свідчать про впевненість у 

собі, у своїх силах, що сприяє гнучкості, легкості, невимушеності у стосунках 

та взаєминах, ентузіазму, рішучості, активності, а відтак – успішності. Так, 

гнучкість забезпечує добру орієнтацію в різних комунікативних ситуаціях – 

належну жорсткість у спілкуванні зі злочинцями, підозрюваними, відсутність 

збентеження у розмовах із керівництвом тощо. Низькі – указують також на брак 

контролю над власною імпульсивністю, що може призвести до пихатості, 

зверхності, невиконання обіцянок, непослідовності, безпечності і, як наслідок, 

втрати довіри – основи авторитету. Ці показники скорелювали з даними 

фактора Q3.  

Фактор Q4 – «Напруженість – розслабленість» методики Р. Кеттела є 

маркером шкали тривожності другого порядку, за яким у юнаків такі 

показники: III-IV-го курсу: низькі – 34,4%, середні – 54,1%, високі – 11,5%; I-го 

курсу відповідно: 42,3%, 24,7%, 32,9 %; у дівчат загалом: 8,8%, 72,6 %, 18,7%. 

Насторожує високий показник понад третини (32,9%) першокурсників, 

що вказує на підвищений рівень збудження та психофізіологічної напруги на 

фоні переважно пригніченого настрою, на хворобливе сприйняття критики і 

водночас «критиканство» – розпорядку дня, керівників, викладачів, тощо.   

Аналіз найбільш значущих з наведених показників, отриманих за 

допомогою методик Кеттела та FPI, дозволив нам констатувати, що в 

особистісному базисі психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності курсантів загалом переважає позитивна тенденція – більшість 

досліджуваних: емоційно зрілі; життєрадісні; впевнені в собі; відпірні щодо 

впливів стрес-факторів; рішучі; обов’язкові, схильні брати відповідальність на 

себе; невимушені у спілкуванні (43,4% – шкала «Врівноваженість» FPI; 62,7% –  

фактор G; 65,4% – фактор І) тощо.  
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Водночас близько чверті досліджуваних притаманні негативні емоційно-

вольові властивості: емоційна нестійкість (фактор С – 22,5%); знижена 

стресостійкість (шкала «Врівноваженість» FPI – 27,5%); слабкий інтерес до 

суспільних стандартів (фактор G – 23,0%); недооцінка власних можливостей; 

тривожність та почуття провини (фактор О – 27,3%; шкала «Тривожність» FPI – 

20,5%); недостатній самоконтроль, низька адаптивність до нових умов (фактор 

Q3 – 39,5%); підвищений рівень збудження та напруги (фактор Q4 – 32,9%). У 

майже 40,0% від загальної кількості опитаних – низький рівень самоконтролю. 

Такі властивості суттєво перешкоджають і навчанню цих курсантів, і розвитку 

їхньої комунікативної компетентності,  не сприятимуть успішності у майбутній 

службі. Їм буде важко спілкуватись з людьми через побоювання 

невропатичного типу, які є характерним проявом тривожності, що корелює з 

імпульсивністю як неспроможністю стримувати свої емоції. Ці властивості 

майбутніх правоохоронців потребують відповідної, належним чином 

організованої психокорекції.  

Важливим особистісним психічним базисом психолого-педагогічних 

умов розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців є 

показники екстра-інтроверсії та нейротизму. Ми вивчали їх за допомогою шкал 

«Екстра-інтроверсія» FPI та «Екстра-інтроверсія» і «Нейротизм – емоційна 

стабільність» методики Г.-Ю. Айзенка.  

Високі оцінки за шкалою «Екстра-інтроверсія» вказують на виражену 

екстравертованість суб’єкта, низькі – на виражену інтровертованість. За цією 

шкалою FPI, у юнаків І-го курсу переважають середні (52,9%) та низькі (31,8%) 

бали, у старшокурсників – низькі (55,6%) та високі (27,8%). У дівчат на загал – 

середні (52,1%) та низькі (31,5%), що практично збігалося з показниками за 

шкалою з такою ж назвою методики Айзенка.  

Низькі бали за шкалами «Екстра-інтроверсія» свідчать про труднощі в  

налагоджуванні контактів, замкнутість, відчуженість. Суб'єкти з такими балами 

(інтровертовані) в ситуаціях вимушеного спілкування легко дезорганізуються, 

не вміють вибрати і вести найбільш адекватну лінію поводження, тримаються 
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то скуто, то зайво розв'язно, нервують, легко втрачають душевну рівновагу 

тощо. Можливо, це пов’язано з їхнім постійним прагненням зберігати 

дистанцію в усіх взаєминах. Однак вони не акцентують увагу на своїй 

відчуженості, просто намагаються триматися в тіні, ні в що не втручаються і не 

нав'язують свою точку зору. Їм не властиві інтриги, вони з повагою ставляться 

до прав інших, шанують індивідуальність і своєрідність в людях, вважають, що 

кожен має право на власну точку зору. Велику увагу приділяють роботі, 

вбачають в цьому сенс життя, цінують професіоналізм і майстерність, 

розглядають добре виконану роботу як особисту нагороду. Вочевидь, що в 

таких осіб важко виплекати комунікативну компетентність правоохоронця, але 

роботу, здебільшого не пов’язану зі спілкуванням (з документами), вони 

виконують належним чином. 

Відносно значна кількість інтровертованих осіб серед майбутніх офіцерів 

ОВС підтверджує обґрунтовану нами аналітично у Розділі 1 необхідність 

включення темпераментальних маркерів у психограми, принаймні тих 

правоохоронних професій, які вимагають інтенсивного спілкування.  

Високі оцінки за шкалою «Екстро-інтроверсія» – у екстравертів, тобто 

осіб, звернених до зовнішнього світу, комунікабельних, соціабельних і 

толерантних, активних, які прагнуть суспільного визнання, лідерства, не 

соромляться, коли на них звертають увагу, не почувають труднощів у 

спілкуванні, у встановленні контактів, охоче беруть на себе домінуючі ролі у 

взаєминах, добре пристосовуються до соціуму, розмовляють жваво, завжди 

адекватно оцінюють взаємини в колективі, вміють використовувати інших для 

досягнення спільних і/або своїх власних цілей, надають пріоритетного значення 

особистій успішності в усіх своїх справах, усіма способами домагаються 

визнання своїх особистих заслуг і т. ін. Вочевидь, що це – майже ідеальний 

особистісний базис комунікативної компетентності.  

За допомогою шкали «Нейротизм – емоційна стабільність» методики 

Айзенка виявлено емоційну стійкість/нестійкість. Показники дівчат: високі – 

8,8%, середні – 51,7%, низькі – 39,6%. У юнаків старших курсів відповідно: 



 104 

19,0%, 47%, 34%. У першокурсників: 16,:%, 51,2%, 32,2%. Ці показники 

позитивно скорелювали з результами за фактором С  «Емоційна стійкість – 

нестійкість», що засвідчує коректність одержаних результатів.  

Емоційна стійкість – це спроможність поводитися цілеспрямовано, 

організовано і у звичайних, і у стресогенних ситуаціях, яка є дуже важливою 

для суб’єктів правоохоронної діяльності, оскільки вони постійно перебувають у 

важких, а нерідко й у параекстремальних та екстремальних умовах, яким 

притаманна напруга стресогенного характеру, в яких вони мають діяти не лише 

адекватно, а й швидко. 

Низькі оцінки за шкалою «Нейротизм – емоційна стабільність» 

отримують емоційно зрілі, комунікабельні, схильні до лідерства особи, котрі 

мислять тверезо і реалістично, не схильні до безплідних фантазій та ілюзій. Їх 

інтереси раціонально вузькі і однотипні, абстрактні духовні цінності цікавлять 

їх мало, мистецтво не захоплює, наука здається нудною, надмірно абстрактною 

і відірваною від життя. Вони зорієнтовані на плідні практично і тому зрозумілі 

та надійні для них цінності. Це забезпечує їм задоволеність собою, душевну 

рівновагу та спокій, нівелює внутрішні конфлікти та напругу.  

Середні бали за цією шкалою, яких загалом майже половина (47,3%), 

показують, що у респондентів розвинені комунікабельність і толерантність, що 

їм притаманні емоційна зрілість та схильність до лідерства.  

Попереднє узагальнення наведених даних показало, що за більшістю 

вимірів курсанти загалом отримали здебільшого середні показники, що 

свідчить про перспективність розвитку їх комунікативної компетентності та 

професійності загалом.  

Однак виявились і статистично значущі показники однозначно 

несприятливих щодо цього особистісно-психічних властивостей значної 

кількості респондентів, які загалом засвідчили правильність наших коментарів 

кожного з наведених вище результатів за методиками Кеттела, FPI, Айзенка, 

зокрема: 



 105 

– 34,0% низьких показників за фактором А – «Бажання спілкуватись – 

замкнутість» вказує на холодність, формальність, відчуженість у спілкуванні; 

– 45,0%  показників за фактором Q2 – «Самодостатність  – сугестивність» 

– про відсутність ініціативності та сміливості у виборі власної точки зору; 

– 20,0% – за фактором С – «Емоційна стійкість – нестійкість» – про 

емоційну нестабільність; 

– 31,2% – за фактором О – «Життєрадісність – тривожність» та 20,0% за 

шкалою «Тривожність» FPI – про наявність сталого пригніченого настрою, 

тривожність невротичного характеру, про труднощі у встановленні соціальних 

контактів, у спілкуванні; 

– 40,0% – за фактором Q3 – «Високий самоконтроль поведінки – низький 

самоконтроль поведінки (імпульсивність)» – про недостатній вольовий 

самоконтроль, про високу вірогідність деструктивних імпульсивних вибухів;  

– 33,3% –  за фактором Н – «Сміливість – боязкість» – про сталу 

недостатню впевненість у собі; 

– 20,0% – за фактором М – «Мрійливість (непрактичність) – 

практичність» – про  надмірну індивідуалістичність, непідпорядкованість 

усталеним правилам, схильність до сваволі, так звану самомотивованість. 

Приблизно в третини курсантів виявлено конформність (поступливість, 

незацікавленість нічим), невміння відстоювати свої думки та позиції – 45,0%, 

недостатній самоконтроль (невміння стримувати свої емоції, організовувати 

власний час тощо) – 23,0%, емоційну нестабільність – 20,0%, імпульсивність – 

40,0%, що в сукупності спричинило підвищений ріветь тривожності – 27,0%, 

замкнутості у собі – 43,7%, та небажання контактувати з широким колом людей 

– 30,2%.  

Загалом дівчата комунікабельніші, краще розуміють мотиви вчинків 

інших людей, у них дужче розвинена емпатія, що є вельми сприятливим для 

розвитку комунікативної компетентності. Однак серед них більше і невпевнених 

у власних силах, конформістськи зорієнтованих на думку групи, занадто 

вразливих щодо грубощів, брутальності, таких, що болісно реагують на образи 
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й критику, схильні ображатись, з недостатнім самоконтролем емоційних 

реакцій, а відтак поведінки.  

Але, і ці властивості жінок є сприятливими щодо комунікативної 

компетентності у певних видах правоохоронної діяльності: у роботі з 

підлітками, з потерпілими дітьми та жінками, при вирішенні конфліктних 

ситуацій, що виникають на побутовому ґрунті та в групових суперечках тощо. 

Про це обґрунтовано пише В. Кириченко, спираючись на той відомий і 

неодноразово підтверджений солідними емпіричними дослідженнями факт, що 

жінкам значно більш притаманні співчуття, терпеливість, уміння вислухати, 

значно нижчий рівень агресивності, порівняно з чоловіками [146]. 

Курсанти старших курсів уже пристосованіші до майбутньої професійної 

діяльності, вони розуміють важливість спілкування в її процесі. Однак чимало з 

них також отримали несприятливі щодо комунікативної компетентності 

правоохоронця показники, найбільше – 47,9% – за фактором Q2 – 

«Самостійність (самодостатність) – залежність від групи» .  

З метою систематизації та узагальнення отриманих емпіричних даних 

задля описової характеристики визначення особистісно-психічної бази 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців ми 

здійснили математичну обробку цих даних – встановили, для досягнення мети 

нашого дослідження, кореляційні зв’язки між найбільш значущими факторами 

та шкалами використаних методик. Обчислювали як внутрішні кореляції (між 

шкалами та факторами тієї самої методики), так і коефіцієнти  інтеркореляцій 

(між факторами та шкалами різних методик).  

Першим кроком цього етапу емпіричного фрагменту нашого дослідження 

було виявлення кореляційних зв’язків між значущими щодо спілкування 

рисами особистості (методика Кеттела, FPI), комунікативними і 

організаторськими вміннями (КОЗ-1), мотиваційними факторами (методика 

Ільїної) та здатністю майбутніх правоохоронців до комунікативного контролю 

у спілкуванні (методика Снайдера). Вибірка – експериментальні групи 
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курсантів. Всі встановлені кореляційні зв’язки – статистично значущі 

(Табл. 2.4.4). 

 

Отже, маємо кореляційний зв’язок середньої та помірної сили, про що 

свідчить нелінійна кореляція – 0.50<r<0.69; 0.30<r<0.49). 

1. Позитивний кореляційний зв’язок шкали «Комунікативний контроль» 

адаптованого варіанту методики М. Снайдера зі шкалами  «Комунікабельність» 

(r=0,281 р≤0,005), «Бетурботність» (r=0,388; р≤0,001). Закономірно, що 

оптимістична налаштованість, готовність до співпраці й спілкування істотно 

Таблиця 2.4.4 
Результати кореляційного аналізу даних психодіагностики курсантів III-IV-го курсів 

відповідно до опитувальника Кеттела; КОЗ-1; методики Ільїної; FPI; адаптованого 

варіанту методики Снайдера 

Шкали 

методик 

   Шкали методики діагностики  FPI  та М. Снайдера 

Комуніка-

тивний 

контроль 

Невротич-

ність 

Імпульси-

вність 

Депресив-

ність 

Дратівли-

вість 

Комуніка-

бельність   

Комунікативни

й контроль – – – – – 
r= 0, 281 

 p≤ 0,005 

Комунікативні 

здібності – – – – – 
r= 0, 299 

p≤ 0,003 

Організаторські 

здібності – – – – – 
r=  0,221 

p≤ 0,02 

Знання  

– – 
r= 0, 275 

p≤ 0,006 
– – – 

F – безтурботний 
r= 0,388 

p≤ 0,001 
– – – – – 

H – сміливий 

– – 
r=  0,264 

 p≤ 0,009 
– – – 

 

І – поступливий 
r= -0,262 

  p≤ 0,01 
– – – – 

r= -0, 269 

p≤ 0,008 

L – довірливий  

–   
– 

r= -0,286 

  p≤ 0,005 

r= -0, 221 

 p≤ 0,03 
– 

r= 0,324 

p≤ 0,001 

М – практичний 
– 

r= -0,287 

 p≤ 0,005 
– – – 

r= 0, 222 

p≤ 0,03 

О – тривожний 
r= - 0,237 

  p≤ 0,02 
– – – – – 

Q1 – 

радикальний – – – – – 
r=0,274 

 p≤ 0,007 

Q4 – напруже-

ний 
r= -0,318 

p≤ 0,002 
– – 

r= - 0,234 

  p≤ 0,02 

r= -0,282 

p≤ 0,005 
– 
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сприяють подоланню ситуативних непорозумінь, адекватному сприйняттю 

критики, а відтак – підвищенню самоконтролю. 

2. Помірний негативний (зворотний) кореляційний зв’язок між шкалою 

«Комунікативний контроль» та шкалами «Напруженість» (r=-0,318; р≤0,002), 

«Поступливість» (r=-0,262; р≤0,001), «Тривожність» (r=-0,273; р≤0,02). Цілком 

закономірна кореляція, яка не потребує коментарів. Решту психологічно 

закономірних кореляційних зв’язків ми також не коментуємо.   

3. Шкала «Комунікабельність» FPI позитивно корелює зі шкалами 

«Довірливість» (r=0,324; р≤0,001), «Радикалізм» (r=0,274; р≤0,007), 

«Практичність» (r=0,222; р≤0,03) FPI, «Комунікативні здібності» (r =0,229; 

р≤0,003), «Організаторські здібності» (r=0,221; р≤0,02) КОС-1.  

4. Шкала «Комунікабельність» значущо негативно корелює зі шкалою 

«Поступливість» (r=-0,269; р≤0,008). Напевне, їх кореляційно інтегрує 

синтонність особистості (за Е. Кречмером). 

5. Шкала «Імпульсивність» FPI позитивно корелює з такими шкалими: 

«Знання» (r=0,275; р≤0,006) методики Ільїної; «Сміливість» (r=0,264; р≤0,009) 

FPI. Напевне, висока напруга енергетики сміливості та імпульсивності в 

юнацькому віці має плідне застосування («розрядку») у пошуку, засвоєнні та 

кар’єрно-креативному використанні знань.  

6. Шкала «Імпульсивність» негативно корелює зі шкалою «Довірливість» 

(r=-0,286; р≤0,005).  

7. Шкала «Невротичність» позитивно корелює зі шкалою «Практичність» 

(r=-0,287; р≤0,005). Непатологічна тривожність невротичного характеру 

спонукає перманентні адаптивні пошуки суб’єкта.  

8. Значущий негативний (обернений) кореляційний зв’язок виявлено між 

шкалами «Дратівливість» та «Напруженість» (r=-0,282; р≤0,005).  

Статистично значущими інтеркореляційними зв’язками поєднані такі 

важливі для досягнення мети нашого дисертаційного дослідження шкали: 

(позитивно корелюють) 

- комунікативний контроль із комунікабельністю, безтурботністю; 
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- комунікабельність із комунікативними та організаторськими 

здібностями, довірливістю, практичністю та радикалізмом. 

(негативно корелюють) 

- комунікативний контроль із тривожністю та напруженістю; 

- комунікабельність із поступливістю. 

Одними з найбільш валідних і важливих для узагальнення результатів 

емпіричної складової нашого дисертаційного дослідження є показники 

кореляційних зв’язків між фактором А – «Комунікабельність, бажання 

спілкуватись», іншими факторами опитувальника Кеттела, шкали 

«Комунікабельність», іншими шкалами опитувальника FPI (Табл. 2.4.5). 

 

Як видно з цієї таблиці, шкала «Комунікабельність, бажання 

спілкуватись» значущо позитивно корелює зі шкалами: «Поступливість», 

«Довірливість» методики FPI. Значущо негативно – зі шкалою «Сугестивність».  

Виявлені значущі негативні кореляції між шкалою «Комунікабельність» 

та шкалами «Невротичність», «Дратівливість», «Тривожність» ще раз 

засвідчили, що ці риси негативно впливають на якість спілкування суб’єкта та 

на розвиток його комунікативної компетентності.  

Наступним кроком було проведення такого ж кореляційного аналізу 

результатів експериментальної вибірки курсантів І-го курсу.  (Див. табл. 2.4.6). 

Встановлено кореляційні взаємозв’язки середньої та помірної сили за 

такими шкалами: 

Таблиця 2.4.5 

Результати кореляційного аналізу психодіагностичного обстеження курсантів 

III-IV-го курсів за методикою Кеттела та FPI 
 

Шкали 

методик 

І – 

поступливіс

ть 

L –  

довірливість 
Q2 - 

сугесивність 
Невротичність  

 

Дратівливість 

 

Тривожність 

А – 

комунікабельні

сть, бажання 

спілкуватись 

r=0.379 

p≤0,0001 

r=-0.309 

p≤0,002 

r= - 0,413 

p≤0,0001 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

Комунікабельні

сть – – – 
r=- 0,330 

p≤0,001 

r=-0,280 

p≤0,005 

r= - 0,302 

p≤0,003 
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1. Позитивно корелюють шкали: «Емоційна стійкість» і «Професійність» 

(r=0,229; р≤0,04). Природно, що емоційно врівноважена, поміркована, 

раціонально-реалістична особистість прагне стати фахівцем-професіоналом.  

2. Позитивно корелюють шкали «Реактивна агресія» та «Гнучкість» 

(r=0,285; р≤0,008).  

3. Шкала «Гнучкість» на середньому рівні статистичної значущості вже 

негативно корелює з «Депресивністю» (r=-0,221; р≤0,04).  

4. На високому рівні негативно корелюють шкали «Комунікативні 

здібності» і «Тривожність» (r=-0,291; р≤0,008).  

5. На середньому рівні негативно – «Комунікативний контроль» та 

«Безтурботність» (r=-0,263; р≤0,02).  

6. На середньому рівні негативно – «Практичність» і «Маскулінність – 

фемінність» (r=-0,218; р≤0,05).  

 

Виявилено особливості кореляційних зв’язків між фактором А – 

«Комунікабельність, бажання спілкуватись» та іншими факторами 

опитувальника Кеттела, шкалою «Комунікабельність» та рештою шкал 

опитувальника FPI. (Табл. 2.4.7). 

Таблиця 2.4.6 

Результати кореляційного аналізу психодіагностичного обстеження курсантів I 

курсу за методиками: Кеттела; Ільїної; КОЗ-1; FPI; адаптованим варіантом методики 

Снайдера 

Шкали методик 

Комуніка-

тивний 

контроль 

Комуніка-

тивні 

здібності 

Маскулін

-ність-фе-

мінність 

Депреси

вність 

Емоційна 

лабільність 

Реактивн

а агресія 

Професія 
    

r=  0, 229 

p≤ 0,04 
 

F – 

безтурботність 
r=-0,263 

p≤ 0,02 
     

М – практи- 

чність 
  

r= -0,218 

p≤ 0,05 
   

N -  гнучкість 
   

r= -0,221 

p≤ 0,04 
 

r= 0,285 

p≤ 0,008 

О – тривожність 
 

r=-0,291 

p≤ 0,008 
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Одна з найбільш значущих для нашого дисертаційного дослідження 

шкала «Комунікабельність, бажання спілкуватись» позитивно корелює зі 

шкалами «Поступливість» (r=0,385; р≤0,001), «Радикалізм» (r=0,471; р≤0,001), 

«Напруженість» (r=0,298; р≤0,006).  

Шкали: «Практичність» (r=-0,300; р≤0,005), «Тривожність» (r=-0,367; 

р≤0,001) та «Самостійність» (r=-0,428; р≤0,0001) негативно корелюють зі 

шкалою «Комунікабельність, бажання спілкуватись».  

Виявлено внутрішні негативні кореляції шкал FPI:  «Комунікабельність – 

бажання спілкуватись» і  «Депресивність» (r=-0,232; р≤0,03), «Дратівливість»   

(r=-0,215; р≤0,05), «Реактивна агресія» (r=-0,219; р≤0,04), «Тривожність»         

(r=-0,235; р≤0,03).  

Таблиця 2.4.7 

Результати кореляційного аналізу психодіагностичного обстеження курсантів I 

курсу за опитувальником  Р. Кеттела та FPI 

Шкали 

методики 
I – поступ-

ливість 

M – прак-

тичність 

O – триво-

жність 

Q1 – ради-

калізм 

Q2 – само-

стійність 

Q4 - нап-

руженість 

 

Комуніка- 

бельність 

 

А – 

комунікабельніс

ть, бажання 

спілкуватись 

r=0,385 

  

p≤ 0,001 

r=- 0,300 

 

 p≤ 0,005 

r=-0,367 

  

p≤ 0,001 

r= 0,471 

  

p≤ 0,001 

r=-0,428 

  

p≤ 0,0001 

r= 0,298 

  

p≤ 0,006 

 

- 

Депресивність 

- - - - - - 

r=- 0,232 

  

p≤ 0,03 

Дратівливість 

- - - - - - 

r=- 0,215 

  

p≤ 0,05 

Реактивна 

агресія - - - - - - 

r=- 0,219 

  

p≤ 0,04 

Тривожність 

- - - - - - 

r=- 0,235 

  p≤ 0,03 

 

Аналіз кореляцій показників вибірки курсантів-дівчат, отриманих за 

допомогою методик Кеттела та Айзенка, показав кореляційні взаємозв’язки 

середньої та помірної сили між показниками цієї вибірки за такими шкалами:  

1. Фактор А – «Добросовісність – бажання спілкуватись» на високому 

рівні позитивно корелює зі шкалами «Інтелектуальні здібності» (r=0,596; 

p≤0,0001), «Принциповість» (r=0,603; p≤0,0001), «Поступливість» (r=0,419; 
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p≤0,0001), «Гнучкість» (r=0,508; p≤0,0001), «Дисциплінованість» (r=0,563; 

p≤0,0001), «Тривожність» (r=0,343; p≤0,001). 

Закономірно, що сумлінність, відкритість (схильність до емоційного 

сприйняття), постійна готовність допомогти, легке вживання з людьми, 

відповідальність та високий рівень розумових здібностей вимагає 

конструктивного, плідного спілкування і належного виконання своїх обов’язків. 

Непатологічна тривожність також вимагає такого спілкування задля усунення 

чи бодай послаблення її реальних та уявних чинників. Можна сказати, що  

тривожність, непевність, як і почуття провини, пов’язані з ними побоювання, 

невпевненість в собі тощо, «вибалакуються», «виговорюються», що особливо 

властиво жінкам. Але вочевидь, що надмірній, неконтрольованій балакучості 

такого роду не місце у функціональній структурі комунікативної 

компетентності правоохоронців. 

2. Позитивний зв'язок між шкалами «Нейротизм» та «Екстра-інтроверсія» 

(r=0,430; p≤0,0001) методики Айзенка. Оскільки на загал дівчата отримали 

порівняно низькі бали (за графіками частотного розподілу) за шкалою 

«Нейротизм», то це означає, що вони схильні до несприятливих щодо 

комунікативної компетентності замкнутості, некомунікабельності, 

дезорганізованості, що відповідно, підвищує рівень нейротизму. 

Ми також проаналізували кореляційні зв’язки між шкалами, які не 

впливають безпосередньо на фактори і шкали власне комунікативності, однак 

вони корелюють з факторами і шкалами, які значущо корелюють з ними. Ці 

виявлені зв’язки можуть бути використані для поглиблення подальших 

емпіричних досліджень особистісно-психічної бази розвитку комунікативної 

компетентноті майбутніх правоохоронців, інших складових їх професійної 

підготовки. 

Природно і цілком очікувано, що шкала «Інтелектуальні здібності» на 

високому рівні статистичної значущості позитивно корелює зі шкалами: 

«Принциповість» (r=0,305; p≤0,003), «Поступливість» (r=0,740; p≤0,0001), 
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«Довірливість» (r=0,359; p≤0,0001), «Гнучкість» (r=0,456; p≤0,0001), 

«Радикалізм» (r=0,354; p≤0,001), «Дисциплінованість» ( r=0,6228; p≤0,0001).  

А шкала «Принциповість» на високому рівні статистичної значущості 

позитивно корелює з такими шкалами, як «Інтелектуальні здібності» (r=0,305; 

p≤0,003), «Домінантність» (r=0,349; p≤0,001), «Гнучкість» (r=0,365; p≤0,001), 

«Дисциплінованість» (r=0,359; p≤0,0001), та на високому рівні статистичної 

значущості негативно корелює зі шкалою «Практичність» ( r=-0,412; p≤0,0001). 

Обов’язковість об’єктивується у старанності, працьовитості, відповідно 

цілеспрямованій інтелектуальній активності, самоорганізації, саморегуляції. 

«Практичність», якій притаманні брак уяви та винахідливості, не сприяє такому 

цілеспрямовано-креативному функціонуванню суб’єкта.  

Шкала «Поступливість» на високому рівні статистичної значущості 

позитивно корелює зі шкалами «Добросовісність, бажання спілкуватись», 

«Інтелект» (r=0,740; p≤0,0001), «Емоційна стійкість» (r=0,421; p≤0,0001), 

«Тривожність» (r=0,490; p≤0,0001). «Дисциплінованість» (r=0,633; p≤0,0001) та 

на високому рівні статистичної значущості негативно – зі шкалами 

«Домінантнність» (r=-0,532; р≤0,0001), «Безтурботність» (r=-0,302; р≤0,004), 

«Сміливість» (r=-0,302; р≤0,004), «Довірливість» (r=-0,273; р≤0,09), 

«Практичність» (r=-0,439; р≤0,0001).  

Шкала «Гнучкість» на високому рівні статистичної значущості позитивно 

корелює з такими шкалами, як «Інтелект» (r=0,456; p≤0,0001), «Домінантність» 

(r=0,320; p≤0,002), «Принциповість» (r=0,356; p≤0,001), «Довірливість» 

(r=0,364; p≤0,0001), «Радикалізм» (r=0,454; p≤0,0001) та на високому рівні 

статистичної значущості негативно корелює зі шкалою «Самостійність» (r =-

0,279; р≤0,007).  

Шкала «Тривожність» на високому рівні статистичної значущості 

позитивно корелює з такими шкалами, як «Обов’язковість» (r=0,490; p≤0,0001), 

«Напруженість» (r=0,5718; p≤0,0001), та негативно на високому рівні 

статистичної значущості корелює зі шкалами: «Домінантнність» (r=-0,385; 

р≤0,0001), «Безтурботність» (r=-0,501; р≤0,0001), «Сміливість» (r=-0,843; 
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р≤0,02), «Практичність» (r=-0,421; р≤0,0001),  «Радикалізм» (r =-0,347; р≤0,001). 

Як уже зазначалося, тривожність здебільшого стимулює бажання спілкуватися, 

«виговорювати» свої дійсні та уявні чинники, а також посилює 

відповідальність. 

Шкала «Дисциплінованість» на високому рівні статистичної значущості 

позитивно корелює з такими шкалами, як «Інтелект» (r=0,622; p≤0,0001), 

«Емоційна стійкість» (r=0,622; p≤0,0001), «Принциповість» (r=0,572; p≤0,0001), 

«Поступливість» (r=0,63358; p≤0,0001),  «Радикалізм» (r=0,370; p≤0,0001), та 

негативно на високому рівні статистичної значущості корелює зі шкалами 

«Довірливість» (r=-0,309; р≤0,03), «Практичність» (r=-0,290; р≤0,005),  

«Напруженість» (r =-0,482; р≤0,0001). 

У дівчат виразними є позитивні внутрішні кореляції шкали 

«Комунікабельність, бажання спілкуватись» зі шкалами «Інтелект» (r=0,596; 

p≤0,0001), «Принциповість» (r=0,603; p≤0,0001), «Поступливість» (r=0,419; 

p≤0,0001), «Гнучкість» (r=0,508; p≤0,0001), «Самоконтроль» (r=0,563; 

p≤0,0001), «Тривожність» (r=0,343; p≤0,001).  

Тільки дівчатам притаманний значущий позитивний кореляційний зв'язок 

між шкалами «Нейротизм» та «Екстраверсія» методики Айзенка (r=0,430; 

p≤0,0001). Припускаємо, що цей зв’язок зумовлений усім спектром проблем 

дівчини-курсанта ВНЗ МВС у нашій аномійній державі (Табл. 2.4.8).  

У старшокурсників виявлені позитивні кореляції на високому рівні 

статистичної значущості між шкалою «Комунікативний контроль» та шкалами 

«Комунікабельність» (r=0,281; p≤0,005), «Безтурботість» (r=0,388; p≤0,001); між 

шкалою «Комунікабельність» та шкалами «Комунікативні здібності» (r=0,299; 

p≤0,003), «Організаторські здібності» (r=0,221; p≤0,02), «Довірливість» 

(r=0,324; p≤0,001), «Практичність» (r=0,222; p≤0,03), «Радикалізм» (r=0,274; 

p≤0,007). Шкала «Комунікативний контроль» на високому рівні статистичної 

значущості негативно корелює зі шкалою «Тривожність» (r=-0,237; р≤0,02) та 

«Напруженість» (r =-0,318; р≤0,002), а  шкала «Комунікабельність» – зі шкалою 

«Поступливість» (r=-0,269; р≤0,008). 
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Таблиця 2.4.8 

Результати кореляційного аналізу психодіагностичного дослідження  курсантів-дівчат 

за допомогою опитувальника Кеттела та методики Айзенка 
 

Шкали 

методик 

Екстра-

версія  

В -  інте-

лект 

 

 G  -  при-

нциповість 

 

І –  посту-

пливість 

N -гну-

чкість 
О – триво-

жність 

 

Q3 –дисцип-

лінованість 

Нейротизм  r= 0,430 

p≤ 0,0001 
- - - -            - - 

А – 

комунікабель

ність, 

бажання 

спілкуватись   

- 
r=0,596 

 p≤0,0001 

r=0,603 

 p≤0,0001 

r= 0,419 

 p≤ 0,0001 

r=0,508 

  p≤ 0,0001 

r= 0,343 

  p≤ 0,001 

r= 0,563 

p≤ 0,0001 

В -  інтелект 

- - 
r=0,305 

p≤ 0,003 

r= 0,740 

 p≤ 0,0001 

r=0,456 

p≤0,0001 
- 

 r= 0,622 

  p≤ 0,0001 

C – емоційна 

стійкість - - - 
r= 0,421 

  p≤ 0,0001 
- - 

 r= 0,622 

 p≤ 0,0001 

E -  

домінантніст

ь 
- - 

r=0,349 

  p≤ 0,001 

r= -0,532 

  p≤ 0,0001 

r=0,320 

  p≤0,002 

r= -0,385 

  p≤ 0,0001 
- 

F  - 

безтурботніст

ь 
- - - 

r= -0,302 

  p≤ 0,004 
- 

r= -0,501 

p≤ 0,0001 
- 

H - 

сміливість - - - 
r= -0,302 

  p≤ 0,004 
- 

r= -0,843 

p≤ 0,0001 
- 

G – 

принциповіст

ь 
- 

r=0,305 

  p≤ 0,003 
- - 

r=0,356 

  p≤0,001 

r= 0,490 

p≤ 0,0001 

r= 0,572 

 p≤ 0,0001 

I – 

поступливіст

ь  
- 

r=0,740 

 p≤0,0001 
- - - - 

 r= 0,633 

  p≤ 

0,0001 

L – 

довірливість -   
r=0,359 

 p≤0,0001 
- 

r= -0,273 

p≤ 0,009 

r=0,364  

p≤0,0001 
-   

r= -0,309 

 p≤ 0,003 

М – 

практичність - - 
r= -0,412 

 p≤0,0001 

r= -0,439 

p≤ 0,0001 
- 

r= -0,421 

 p≤ 0,0001 

r= -0,290 

  p≤ 0,005 

N - гнучкість 

- 
r=0,456 

 p≤0,0001 

r=0,365 

p≤ 0,001 
- - - - 

О – 

тривожність - - - 
r= 0,490 

  p≤ 0,0001 
- - - 

Q1 - 

радикалізм - 
r= 0,354 

  p≤ 0,001 
- - 

r= 0,454 

p≤0,0001 

r= -0,347 

p≤ 0,001 

r= 0,370 

 p≤ 0,0001 

Q2 - 

самостійність - - - - 
r= -0,279 

 p≤ 0,007 
- - 

Q3 -  

дисциплінова

ність 
- 

r= 0,622 

p≤ 0,0001 

r= 0,359 

 p≤0,0001 

r= 0,633 

 p≤ 0,0001 
- -   - 

Q4 – 

напруже-

ність 
- - - - - 

 r= 0,571 

p≤ 0,0001 

r= -0,482 

 p≤ 0,0001 
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У першокурсників позитивні кореляції на високому рівні статистичної 

значущості виявлено між шкалами «Емоційна лабільність» – «Професія» 

(r=0,229; p≤0,004); «Реактивна агресія» – «Гнучкість» (r=0,285; p≤0,008). 

Значущі негативні кореляційні зв’язки – між шкалами «Комунікативні 

здібності» – «Тривожність» (r=-0,291; р≤0,03),«Комунікативний контроль» – 

«Безтурботність» (r=-0,263; р≤0,02). Менш значущі – між шкалами: «Гнучкість» 

– «Депресивність» (r=-0,221; p<0,04);«Практичність» – «Маскулінність – 

фемінність» (r=-0,218; р≤0,05). 

Отже, і наведені, й інші одержані результати кореляційного аналізу не 

суперечать нашим трактуванням розподілу показників емпіричного вивчення 

комунікативних здібностей, спроможностей, умінь та корелюючих із ними 

особистісних властивостей майбутніх правоохоронців, аналітично розглянутих 

у цьому параграфі. Але з метою поглибленого розуміння їх істотних 

взаємозв’язків ми здійснили ще й факторний аналіз отриманих даних. 

 

2.5. Результати факторного аналізу отриманих емпіричних даних 

  

Факторний аналіз виявляє латентні чинники взаємозв’язків між змінними, 

що дозволяє змоделювати своєрідну смислову функціональну структуру 

феномена, що досліджується [244, с. 251-281]. Ми провели цей аналіз за 

допомогою статистичної програми SPSS 13.0 for Windows. 

З використаних нами методик (особистісний опитувальник Кеттела, 

«КОЗ-1» Синявського і Федоришина, «Мотивація навчання у ВНЗ»  Ільїної, 

FPI; адаптований варіант методики Снайдера, ЕРI Айзенка) було виокремлено 

п’ять факторів. На першому етапі процедури факторного аналізу ми отримали 

таблицю компонентів сумарної дисперсії (Див. додаток З), у якій передостання 

колонка (Суми квадратів факторних навантажень – відсоток від загальної 

дисперсії) відображає показник відсотка від загальної дисперсії (розсіювання 

даних) після варимакс-повороту факторів. За цими показниками можна 

визначити інформативність виокремлених факторів (наскільки адекватно той чи 
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інший фактор пояснює психологічні властивості об’єкта (взаємозв’язки між 

змінними, особливості структури феномена тощо). У таблиці факторних 

навантажень після варимакс-повороту факторних змінних указані факторні 

навантаження за своєю абсолютною величиною переважають 0,1% (Див. 

додаток К). «Ядром» кожного фактора є та змінна, котра несе найбільше 

факторне навантаження. 

У нашій факторній структурі всі фактори мають по два полюси – 

позитивний і негативний (від’ємний або протилежний). Позитивний полюс 

фактора – це сукупність пов’язаних між собою змінних (досліджуваних ознак), 

які сукупно впливають на досліджуваний феномен як елементи його 

функціональної структури. Негативний полюс фактора охоплює сукупність 

змінних, яка є межовою протилежністю щодо його змісту. Притаманність 

властивостей, які входять у негативний полюс фактора вказує на недостатній 

розвиток властивостей, котрі утворюють позитивний полюс фактора. 

У перший фактор увійшли ті властивості, які найпотужніше впливають на 

розвиток комунікативної  компетентності майбутніх правоохоронців: 

«Сміливість» (інформативність 10,0%),  – ядро, позитивний полюс якого 

складають змінні – фактори методики Кеттела: Н – «Сміливість» несе 

найбільше факторне навантаження – 0,683; «Емоційна стабільність» – 0,578; F – 

«Безтурботність» –  0,539; «Комунікативний контроль» – 0,409; Е – 

«Домінантність» –0,390. До негативного полюсу цього фактора увійшли змінні: 

Q4 – «Напруженість» – -0,831 та О – «Тривожність» –  -0,777. 

Така структура першого фактора цілком відповідає специфіці 

професійного спілкування правоохоронців: щоб ефективно спілкуватись як з 

девіантними та делінквентними особами, так і з авторитарним начальством, 

необхідні насамперед саме ці риси. Водночас, змінні негативного полюсу – 

напруженість та тривожність, які у стресогенних ситуаціях обертаються 

деструктивним емоційним збудженням («гаряча голова»), не сумісні з 

комунікавною компетентністю правоохоронця.  



 118 

Другий фактор «Вплив депресивності та похідних від неї рис на розвиток 

комунікативної компетентності курсантів» (інформативність 7,1%). На його 

позитивному полюсі такі змінні: «Депресивність» – найбільше факторне 

навантаження – 0,757; довкола неї об’єднуються всі інші: «Дратівливість» – 

0,731; «Невротичність» – 0,622; «Тривожність» – 0,472; «Імпульсивність» – 

0,433. Негативний полюс його утворили змінні – фактори методики Кеттела: 

«Комунікабельність» – -0,435; М – «Практичність»  – -0,259; L – «Довірливість»  

– -0,249; Q4 – «Напруженість» – -0,228.  

Як бачимо, на позитивному полюсі цього фактора зосередилися негативні 

показники, що вказує на достовірну притаманність цих параметрів 

досліджуваним курсантам. А попередня, первинна обробка емпіричних даних  

із побудовою графіків частотного розподілу показала незначний відсоток 

респондентів, яким притаманні депресивність, дратівливість і роздратованість, 

тривожність, невротичність, емоційна імпульсивність. Тобто курсанти 

налаштовані заперечувати, приховувати наявність у них цих негативно 

забарвлених емоційних станів та реакцій, а факторний аналіз вказує, що вони є і 

доволі відчутні, що є несприятливим стосовно розвитку їх комунікативної 

компетентності. 

Третій фактор – контрольний щодо другого: «Негативний вплив 

тривожності на розвиток комунікативних та організаторських здібностей 

майбутніх правоохоронців» (інформативність 6,1%). На його позитивному 

полюсі такі змінні: «Комунікативні здібності» – найбільше факторне 

навантаження – 0,920, та «Організаторські здібності» – 0,894. На негативному 

полюсі цього фактора: «Емоційна лабільність» – -0,341, та «Невротичність» –  

-0,209.   

Четвертий фактор «Реалістичність та врівноваженість як умова успішно 

здійсненого контролю курсантами власної поведінки» (інформативність 5,4 %). 

На його позитивному полюсі такі фактори методики Кеттела: Q3 – 

«Дисциплінованість» – найбільше факторне навантаження – 0,777; G – 

«Принциповість» – 0,554. Вочевидь, що ці властивості є необхідною умовою і 
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запорукою успішної професійної діяльності та кар’єри правоохоронця у de facto 

правовій державі. На негативному полюсі: M – «Практичність» – найбільше 

факторне навантаження – -0,627; «Екстра- інтроверсія» – -0,330.  

П’ятий фактор «Поступливість характеру як негативний чинник впливу 

на комунікабельність майбутніх правоохоронців» (інформативність 5,4%). Його 

позитивний полюс – фактор І – «Поступливість» методики Кеттела з 

навантаженням – 0,893. На негативному полюсі – фактори методики Кеттела: 

L – «Довірливість» – -0,514, і А – «Комунікабельність» – -0,353.  

Опис останніх трьох факторів вважаємо недоцільним, оскільки їх 

інформативність менша 5%. 

Факторний аналіз отриманих емпіричних даних показав, що найбільш 

сприятливим щодо розвитку комунікативної компетентності правоохоронця є 

комплекс таких властивостей, як комунікативні й організаторські здібності, 

комунікабельність, сміливість, самоконтроль, щирість і відвертість у ставленні 

до людей і поводженні з ними. У досліджуваних ці властивості загалом 

переважають. Найбільш несприятливим – тривожність, напруженість, 

дратівливість, емоційна лабільність, неповага до соціальних імперативів, 

принципів, норм і їх недотримання, надмірна м’якість характеру. Таких 

властивостей виявлено чимало, що вимагало відповідної психокорекції, яку ми 

успішно провели у процесі формувального експерименту.   
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Висновки до другого розділу 

 Відповідно до основного завдання емпіричної складової нашого 

дисертаційного дослідження – діагностувати власне комунікативні, пов’язані з 

ними особистісні властивості майбутніх правоохоронців та морально-

психологічний клімат у їх навчальному мікросоціумі з метою емпіричного 

обґрунтування ефективних психолого-педагогічних умов розвитку їх 

комунікативної компетентності та програми формувального експерименту, ми 

провели емпіричне дослідження і на підставі узагальнення його результатів 

зробили такі висновки:  

 1. Мотиви вибору професії правоохоронця ми поділили на три види, які, 

на нашу думку, охоплюють усі їх різновиди та варіанти: меркантильно-

корисливі; шляхетно-громадянські; автентично-зацікавлені. Одержані нами 

емпіричні дані щодо мотивації вибору досліджуваними курсантами ВНЗ МВС 

України професії дозволяють констатувати наявність оптимального 

мотиваційно-ціннісно-орієнтаційного підґрунтя для розвитку їх комунікативної 

компетентності, професійності загалом, а саме: 1) відсутність меркантильно-

корисливих мотивів (принаймні вони їх не називали); 2) шляхетно-

громадянська та автентично-зацікавлена мотивація абсолютної більшості 

досліджуваних; 3) значна кількість автентично-зацікавлених мотивів 

комунікативного характеру, що вказує на відповідні задатки тих респондентів, 

які керуються цими мотивами. Загалом майже половина досліджуваних обрали 

мотив «здобуття знань», що опосередковано свідчить про інтерес до змісту 

професійної діяльності, а отже, й про наявність відповідних задатків.     

2. Серед указаних досліджуваними найбільш значущих властивостей 

правоохоронця переважна більшість обрала однозначно сприятливі щодо  

розвитку комунікативної компетентності – «відповідальність» та «вміння легко 

спілкуватись». Це насамперед означає, що ці респонденти розуміють, що 

успішність обраної ними професійної діяльності вирішально-визначальним 

чином залежить від сумлінного ставлення до службових обов’язків, усі складові 

якого акумулюються в понятті «відповідальність», що є необхідним 
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мотиваційно-спрямовуючим базисом авторитету та референтності 

професіонала, та від оволодіння мистецтвом спілкування. 

3. Вивчення морально-психологічного клімату в експериментальних 

навчальних групах показало, що він загалом сприятливий щодо ефективності 

навчально-виховного процесу, зокрема розвитку комунікативної 

компетентності курсантів. У цих групах – здоровий морально-психологічний 

клімат, заснований на взаєморозумінні, порозумінні та взаємодопомозі її 

членів, згуртованості на підставі їх ідентифікації з групою, що стимулює їхню 

спрямованість на успішне виконання поставлених завдань, що розвиває 

духовно-моральні основи комунікативної компетентності (авторитету): 

справедливість, доброзичливість, чесність тощо; є джерелом досвіду 

продуктивного спілкування (комунікативно-компетентних умінь і навичок). Усі  

респонденти констатували позитивний вплив групи на їхнє професійне 

становлення, відсутність конфліктності в групі. Колективістське сприйняття 

групи – у 92,9% досліджуваних; 78,3% середніх і 13,5% високих показників 

комунікативного контролю.  

4. За допомогою методики КОЗ-1 виявлялися комунікативні здібності 

досліджуваних курсантів. Отримані показники загалом розділилися так: дуже 

високий рівень комунікативних здібностей – у 39,7%; високий – у 24,9%; 

середній – у 20,65%; нижче середнього – у 9,4%; низький – у 5,6%. Ці 

показники загалом підтвердилися даними за фактором А методики Кеттела та 

шкали «Комунікабельний – некомунікабельний» FPI.  

5. Порівняння значущих показників, отриманих за допомогою різних 

методик, дозволяє констатувати, що комунікативні та пов’язані з ними 

особистісні властивості загалом сприятливі щодо розвитку їх комунікативної 

компетентності. Більшість досліджуваних – відповідальні, дисципліновані та 

цілеспрямовані; емоційно зрілі, стійкі (сильне Я), врівноважені; внутрішньо не 

напружені (спокійні); життєрадісні й оптимістичні (не стурбовані); сміливі, 

впевнені в собі, у своїх силах; здатні критично виявляти і визнавати власні 

недоліки, стримувати афективні імпульси («тримати себе в руках»); відпірні 
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щодо впливів стрес-факторів, зокрема комунікативних (готові витримувати 

потужні навантаження у роботі з людьми); неконфліктні; рішучі; обережні 

(помірковані); схильні брати відповідальність на себе і дотримуватись 

соціальних імперативів, принципів, норм; невимушені та гнучкі (завжди 

прагнуть зрозуміти комунікантів, досягти з ними порозуміння), дипломатичні, 

толерантні, відкриті у спілкуванні, спроможні вживатись з різними людьми та 

вірно орієнтуватись у комунікативних ситуаціях; мають лідерські якості тощо.   

6. Водночас багатьом досліджуваниим курсантам притаманні 

несприятливі щодо ефективного правоохоронного спілкування властивості. 

Зокрема, у майже половини респондентів мислення ригідне, не креативне, вони 

надто консервативні. Отже, по-перше, необхідно ефективніше застосовувати 

тести інтелекту на етапі визначення професійної придатності абітурієнтів ВНЗ 

МВС, по-друге, передбачити розвиток пластичності й креативності мислення в 

психолого-педагогіних умовах розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців. 

7. Факторний аналіз отриманих емпіричних даних показав, що 

оптимальним особистісно-психічним підґрунтям розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців є комплекс таких властивостей як 

комунікабельність, комунікативні та організаторські здібності, сміливість, 

самоконтроль, щире і відверте ставлення до людей та поводження з ними. 

Найбільш несприятливим щодо цього є поєднання тривожності, напруженості, 

дратівливості, емоційної лабільності, недотримання соціальних імперативів, 

принципів, норм, надмірної м’якості характеру.  

8. Відсутність статистично значущих відмінностей у показниках 

властивостей, що емпірично досліджувались у курсантів І-го та III-IV-го курсів 

свідчить про неефективність існуючих навчальних програм з психологічної 

підготовки щодо розвитку таких властивостей. Отже, в ці програми необхідно 

внести відповідні зміни.   
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАЛЬНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ 

 

3.1. Психолого-педагогічний потенціал інтерактивних тренінгових методів 

у розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

правоохоронної діяльності 

 

 У Розділі 1 обґрунтовано, що психолого-педагогічній спрямованості 

дисертаційного дослідження відповідає компетентнісний підхід до 

комунікативної компетентності, згідно з яким відповідно до вимог сучасного 

постіндустріального суспільства розвиток цієї компетентності у процесі 

професійної підготовки може бути забезпечений лише продуктивним 

поєднанням традиційних аудиторних занять із інтерактивними методами 

навчання (тренінгами, діловими і рольовими іграми тощо). Це зумовлено тим, 

що такі методи дають змогу здійснити коректне моделювання реальних умов 

професійної діяльності. Студенти, курсанти мають інтерактивно включатись у 

ці умови як суб’єкти цієї діяльності, що розвиває їхню здатність ефективно, 

компетентно діяти тощо. 

Розробити інтерактивно-тренінгову програму формувального 

експерименту нас також спонукав той факт, що всі без винятку науковці, які 

вивчали службові розслідування в органах внутрішніх справ України, 

констатують, що у переважної більшості працівників цих органів недостатня 

професійно-психологічна підготовка. Українські вчені (В. Барко, М. Варій, О. 

Дідоренко, Ю. Ірхін, В. Лефтеров, В. Медведєв, Л. Мороз, В. Ортинський, П. 

Підюков, І. Приходько, В. Ряшко, О. Тімченко, С. Яковенко та ін.) встановили, 

що у функціонуванні психіки українських правоохоронців виразно 

виявляються: надто інтенсивна психічна напруга – занепокоєння постійно сягає 

за межі оптимальності, корисності; надмірні побоювання невдач, розгубленість, 
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нерішучість, хронічна втома, загальна слабкість, уповільнення реакцій, 

неспроможність мобілізуватись; мотивація уникнення, а не прагнення успіху в 

роботі; налаштування на пошук виправдань; загострене почуття 

самозбереження, що нерідко стає єдиною спонукою і регулятором поведінки; 

недостатні пам’ять, кмітливість, спостережливість, адекватність сприймання, а 

відтак оцінки оперативної обстановки, спритність та винахідливість; знижені 

активність, наполегливість; дратівливість і втрата контролю над собою 

(неспроможність «тримати себе в руках»). Як наслідок – віктимність, що 

породжує негативне ставлення і провокує агресію до суб’єкта [29; 32; 260; 285; 

291]. 

Одним з потужних чинників такого стану є професіоналізація злочинності 

не лише в Україні, а й в інших країнах. Це істотно ускладнює розкриття 

злочинів, підвищує ризики для життя і здоров’я правоохоронців, робить їх 

службу стресогеннішою, що й спричиняє та посилює названі негативні 

тенденції в їх психіці, які інтегруються у невротизації та професійних 

деформаціях. Цей стан, зокрема, істотно актуалізує радикальні заходи щодо 

належної психологічної підготовки правоохоронців [219, с. 21]. Насамперед 

варто остаточно визначити основним принципом професійного відбору у 

правоохоронні органи професійну придатність за психологічними маркерами 

[187; 269, с. 59; 362].    

Усе це актуалізує та активізує наукові дослідження всіх психологічних 

аспектів професійної діяльності правоохоронців. В. Лефтеров слушно зауважує, 

що можна скільки завгодно удосконалювати структуру ОВС, здійснювати 

технічну модернізацію, але якщо свідомість міліціонерів залишиться у владі 

архаїчних уявлень та стереотипів, непродуктивної системи професійних 

ставлень та стосунків, – не варто очікувати кардинальних змін у підвищенні 

ефективності їх професійної діяльності [194, с. 144]. 

В Україні останнім часом здійснено унікальні, фундаментальні наукові 

дослідження в галузях юридичної психології та психології діяльності в 

особливих умовах [194]. Зокрема, В. Медведєв ґрунтовно дослідив професійно-
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психологічні деформації працівників ОВС [212]; О. Тімченко – феноменологію 

їх професійного  стресу [330; 331];  В. Лефтеров, Л. Мороз розробили та 

верифікували  валідні професійно-психологічні тренінги правоохоронців [194; 

228]; В. Барко, Ю. Ірхін, П. Підюков – психологічні засади управління 

персоналом ОВС, розвитку комунікативних умінь керівників міліції, їх 

спроможності конструктивно розв’язувати конфлікти [29]; Є. Потапчук – 

збереження психічного здоров’я силовиків [227; 228]; О. Матеюк – особливості 

психологічного впливу керівників на підлеглих в особливих умовах діяльності 

[208] та ін. [194 с. 143]. 

Практично спрямовані висновки та рекомендації цих досліджень 

одностайно вказують, що одним із найбільш ефективних засобів психологічної 

підготовки та перепідготовки правоохоронців є тренінги.  

Але зрозуміло, що жоден, найдосконаліший тренінг не може бути 

достатньо ефективним, якщо його учасники не володіють знаннями, 

необхідними для належного розуміння сутності представлених у ньому 

патернів поводження. Отож необхідно внести радикальні зміни у навчальні 

плани правоохоронних ВНЗ, а дисципліни, у яких висвітлюються 

фундаментальні, концептуальні психологічні засади ефективної 

правоохоронної діяльності, мають посісти в них гідне місце. На сьогодні в 

українських правоохоронних навчальних закладах цього немає навіть у планах 

їх реформування. Дисципліни психолого-педагогічного циклу, які в них 

викладаються, по-перше, недостатньо практично спрямовані, по-друге, на них 

не виділяється достатня кількість годин, по-третє, ставлення до них – як до 

другорядних, мовляв, вони призначені не так для професійного, як для 

загального розвитку майбутніх правоохоронців, по-четверте, викладання їх, як, 

зрештою, і всіх інших, базується на застарілій психолого-педагогічній 

парадигмі: навчання – процес, основою якого є запам'ятовування і 

репродукування навчального матеріалу. Відтак психолого-педагогічна 

взаємодія між викладачами та курсантами є переважно «суб'єкт-об'єктною», а 

не «суб’єкт-суб’єктною», як у модерній інноваційно-розвивальній освітній 
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стратегемі. Таке навчання не забезпечує широти орієнтації у професійній 

діяльності, ефективного застосування набутих знань у її процесі [166, с. 91], а 

отже, не актуалізує і не активізує самостійно-пошукову пізнавальну діяльність 

майбутніх правоохоронців, без якої їх фахове зростання, професійна 

самоактуалізація унеможливлюються [229, с. 70]. Невідповідність вимог 

практичної діяльності та підготовки фахівців у правоохоронних ВНЗ 

призводить до того, що випускники, розпочавши практичну роботу, змушені у 

прямому розумінні слова переучуватись [194, с.160]. 

Інноваційно-психолого-педагогічна перебудова навчально-виховного 

процесу у правоохоронних навчальних закладах на «суб’єкт-суб’єктних» 

засадах має відповідати вивіреним загальним вимогам щодо підготовки 

висококваліфікованого персоналу правоохоронних органів: 

– єдність, послідовність і безперервність навчальних процесів; 

– гнучкість і прогнозованість відомчої системи освіти; 

– безпосередня взаємодія відомчої системи освіти з національною 

освітою як частини з цілим; 

– відповідність освіти світовому рівню; 

– інтеграція з наукою і практикою; 

– взаємозв’язок з освітніми системами  інших країн;     

– незалежність відомчої системи освіти від політичних, суспільних і 

релігійних організацій; 

– гуманізм і демократизм освіти; 

– рівність умов кожної людини для цілковитої реалізації її здібностей і 

всебічного розвитку; 

– активна співпраця курсантів, студентів, слухачів з науково-

педагогічним складом навчальних закладів і установ; 

– актуальність змісту навчання; 

– залучення висококваліфікованих практиків та інших фахівців як 

доповідачів і викладачів [40 с.159]. 
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Професійна підготовка правоохоронців має ґрунтуватись на належному 

соціально-економічному забезпеченні, керуватися пріоритетами високих 

духовних цінностей, актуальних потреб, інтересів, свобод і прав громадян, 

включати культурно-просвітницьку і групову роботу, забезпечувати 

інтелектуальний розвиток, морально-особистісне зростання, формування 

правового світогляду на підставі принципів та норм міжнародного права і 

досягнень світової юридичної науки, органічно поєднувати наукові теорії з 

окремими галузями права і практичного засвоєння умінь правоохоронної 

діяльності [194, с. 159-160]. 

Інтегруючим конативним соціально-психологічним результатом такої 

підготовки має бути належна культура поводження правоохоронців. Як 

зауважив В. Ортинський, і у керівництва МВС України, і у широкого кола 

громадян викликають занепокоєння непоодинокі факти нетолерантної 

поведінки працівників міліції, байдуже, а нерідко й грубе ставлення до людей, 

що призводить до негативного іміджу правоохоронців зі всіма випливаючими з 

цього негативними наслідками [260, с. 220].  

Дійсно правдиве культурно-етичне поводження уможливлюється лише на 

підставі автентичної, внутрішньої культури суб’єкта, яка ґрунтується на його 

духовно-моральній спрямованості, орієнтації на високі духовно-моральні 

цінності. Як було доведено в Розділі 1, така спрямованість – необхідний 

психічний базис авторитету та референтності правоохоронця, як необхідної 

умови та одного з найпотужніших чинників формування та функціонування 

його професійної, зокрема комунікативної компетентності. Отже, розвиток, 

піднесення духовності, моральності і на цій основі внутрішньої (автентичної) та 

зовнішньої (конативної, поведінкової) культури майбутніх правоохоронців має 

посісти гідне, належне місце, набути ефективності, дієвості у правоохоронних 

навчальних закладах. Без цього реформування правоохоронної системи України 

на гуманістично-демократичних засадах  неможливе. Зрозуміло, що це має 

відбуватись водночас з відповідним реформуванням усього нашого суспільства 
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і насамперед влади (боротьба з корупцією та всіма іншими проявами аномії 

тощо).  

Істотною умовою і фактором цієї справи є авторитет, референтність, 

культура, комунікативна компетентність керівництва та педагогів 

правоохоронних навчальних закладів, які завдяки соціально-психологічним 

механізмом розвивальним чином впливають на їхніх вихованців, створюють 

здоровий морально-психологічний клімат у підрозділах. Ці механізми 

трансформують зміст і форми поводження керівництва у відповідні патерни 

поведінки курсантів, які утворюють конативну основу їх комунікативного 

стилю і потенціалу розитку комунікативної компетентності, що формується 

як «індивідуальна історія участі особистості у спільній діяльності, 

спілкуванні» [257, с. 78-79]. 

Тільки на такому духовно-моральному та соціально-психологічному 

базисі можна створити належні психолого-педагогічні умови розвитку всіх 

складових комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, 

виокремлених дослідниками комунікативних знань та умінь: 

–  розуміти і сприймати сутність спілкування; 

–  швидко та невимушено встановлювати психологічний контакт з 

будь-якою людиною, вільно підтримувати бесіду; 

– заохочувати надання співбесідником необхідної інформації, 

емпатійно вислуховуючи та фіксуючи у пам'яті всі важливі деталі розповіді, 

щоб згодом уповні та безпомилково відтворювати та використовувати цю 

інформацію; 

–  проводити  цілеспрямоване опитування  (допит, очну ставку);  

–  розпізнавати ознаки нещирості та обману за невербальними 

проявами співбесідника; 

– здійснювати правомірний психологічний вплив на окрему особу, 

малу групу, натовп з метою отримання бажаних змін у їхній поведінці; 

– налагоджувати ділові стосунки з колегами, проводити службові 

наради; 
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– урегульовувати конфлікти між громадянами; 

– переконливо виступати перед громадянами у межах своєї 

компетенції (наприклад, з правових питань) [227, с. 52]; 

– емпатійно слухати і розуміти внутрішній світ співрозмовника, його 

особливості, мотиви;  

– вільно володіти вербальними засобами спілкування;  

– контролювати себе в конфліктних ситуаціях;  

– організовувати й керувати; 

– мати почуття гумору;  

– виявляти наполегливість, принциповість у відстоюванні прийнятих 

рішень [232]. 

А також знаходити й використовувати найбільш ефективні щодо 

поставленого завдання засоби та методи спілкування, щоб спонукати 

комунікантів прийняти висловлені меседжі, виконувати його імперативи, 

табу, що вимагає вміння враховувати соціально-демографічні, кримінально-

психологічні, індивідуально-психологічні та інші властивості 

співбесідників, які можуть вплинути на ефективність спонукальних впливів 

правоохоронця.  

Майбутніх правоохоронців необхідно готувати до ефективного 

протистояння труднощам у професійному спілкуванні, серед яких на етапі  

входження у професію найбільш поширеними, згідно з висновками 

дослідників, є відсутність таких умінь і навичок: а) налагоджувати 

правильні взаємини; б) створювати в процесі спілкування атмосферу 

зацікавленості, невимушеності; в) самостійно аналізувати свої успіхи і 

невдачі у спілкуванні; г) обирати оптимальні шляхи виходу з конфліктних 

ситуацій [75, с. 131].  

У розробці інтерактивних методів розвитку комунікативної 

компетентності правоохоронців можуть бути ефективно використані 

складові, виокремлені В. Москаленко: 1) відповідність поведінки контексту 

стосунків, у яких вона виявляється; 2) знання правил спілкування, 
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адаптаційні навички та гнучкість у втіленні цих знань; 3) здатність 

зберігати стосунки з бажаною визначеністю, тобто, уникати в них «ям і 

капканів» та виправляти порушення, коли тактика уникання не спрацьовує, 

що вимагає розуміння себе та інших в умовах постійних змін психічних 

станів, взаємин, ситуацій [233, с. 417-418]. А також ті компоненти 

комунікативної компетентності, які тренінговими засобами розвиває 

С. Петрушин: когнітивний, поведінковий, емоційний. До складу 

когнітивного він включає вміння орієнтуватись у ситуаціях спілкування, 

психологічні знання та перцептивні здібності суб’єкта, його самопізнання 

та пізнання партнерів по спілкуванню. Поведінковий – це вміння ефективно 

використовувати різні засоби вербального та невербального спілкування. 

Емоційний компонент формується на основі досвіду, як конструктивного, 

ефективного, так і деструктивного спілкування, на базисі позитивного 

налаштування щодо комунікантів і ставлення до них [272, с. 89–111]. 

Науковці також виявили недостатнє володіння курсантами ВНЗ МВС 

навичками діалогічного мовлення [323, с. 210]. Вони припускаються 

багатьох мовленнєвих помилок, структура їх висловлювань синтаксично 

збіднена, не спрямована на діалог. Основна причина – традиційні методики 

розвитку мовлення, які формують лише здатність будувати окремі 

висловлювання, а не спілкуватися діалогічно, що ґрунтується на вмінні й 

навичках пробуджувати й підтримувати інтерес до змісту спілкування всіх 

його учасників, проводити свою стратегічну лінію, враховувати зміни в 

складі співрозмовників, прогнозувати поведінку партнерів залежно від 

зміни ситуації тощо. 

Дослідники виокремили такі основні етапи лінгво-психотехнології 

проектування та реалізації діалогового спілкування в процесі розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців: 

1. Визначення завдань діалогув кожній комунікативній ситуації. 

2. Діагностика готовності курсантів до ведення діалогів різного виду. 

3. Вибір, залежно від попередніх етапів, форми діалогу. 
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4. Визначення проблеми, що цікавить суб'єктів діалогу.  

5. Проектування нестандартних ситуацій і відхилень від обраної 

стратегії проведення діалогу. 

6. Розгляд визначеної проблеми в режимі безпосереднього діалогу. 

7. Застосування прийомів пожвавлення діалогу, внесення в нього 

неформальних елементів, активне використання артистичного, 

інтелектуального, творчого потенціалів. 

8. Актуалізація в процесі діалогу позитивного потенціалу 

міжособистісних взаємин, включення механізму асоціацій, наведення 

переконливих арґументів, висока мовленнєва культура, образність 

мислення, емоційність, гумор, доброзичливість, уважне ставлення до іншої 

точки зору. 

9. Спільне, якщо це необхідно, підбиття підсумків діалогу [323, с. 14]. 

Але, ще раз наголошуємо, все це унеможливлюється без усунення 

виведених дослідниками внутрішніх та зовнішніх причин негативних явищ 

у правоохоронній діяльності, у професійній підготовці майбутніх 

правоохоронців. До внутрішніх, породжуваних негараздами в організації та 

управлінні цією діяльністю, вони відносять: негативний приклад 

керівництва (недостатню кваліфікованість, непрофесійність, професійну 

деформованість, аморальність, девіантність); перевантаженість роботою, а 

відтак ухиляння від належного виконання прямих службових обов’язків, 

невиконання або неякісне і/чи несвоєчасне їх виконання; обмеженість 

спілкування у дійсно культурному, духовно-моральному середовищі; погані 

умови та надто низьке матеріальне стимулювання праці, а відтак конфлікти 

у сім’ї, в колективі, зловживання службовим становищем (корумпованість, 

свавілля, «кришування» злочинців) надуживання алкоголем тощо. До 

зовнішніх – всі складові та прояви аномії в державі: відсутність реальної 

(de facto) правової регуляції, законності, соціальну та матеріальну 

нестабільність; кризу ідейно-політичних та духовно-моральних ідеалів; 

недостатню правову і соціальну захищеність правоохоронців нижчої та 
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середньої ланок; низький соціальний престиж правоохоронних органів 

і т. ін. 

Особливо потерпають від аномії молоді правоохоронці, яка завдає їм 

психотравм, що посилюються переживанням власних помилок, невдач, 

зумовлених відсутністю досвіду і брутальним реагуванням на них 

некультурних, недоброзичливих, «нарваних» керівників, а відтак сумнівами 

щодо правильності професійного вибору тощо. 

Наведене стисле висвітлення обґрунтованих українськими вченими 

необхідних соціально-економічних умов (насамперед, подолання аномії) та 

психолого-педагогічних позицій ефективної професійно-психологічної 

підготовки майбутніх правоохоронців ми взяли за основу методичної бази 

формувально-експериментальної програми розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців, яка складається з двох основних 

блоків: 

1. Належна теоретична психологічна підготовка у навчально-

виховному процесі, яка має формувати й розвивати у них відповідну 

мотивацію та переконання, що успішність їх професійної діяльності 

вирішально-визначальним чином залежить від їх комунікативної 

компетентності, майстерності спілкування, давати знання на підставі 

адекватного розуміння соціально-психологічних механізмів взаємовпливу 

та взаєморозуміння, сутності авторитету та референтності правоохоронця як 

основного чинника ефективності використання цих механізмів, діалогу як 

безальтернативного методу досягнення суб'єкт-суб'єктного взаєморозуміння 

і порозуміння задля взаємодії.  

2. Практично зорієнтована інтерактивно-тренінгова підготовка, яка 

повинна сформувати вміння та первинні навички подолання 

комунікативних бар'єрів у правоохоронній діяльності, конструктивного 

виходу з конфліктних ситуацій, ведення діалогу з компетентним 

використанням механізмів переконування, навіювання, емпатії, 
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ідентифікації та рефлексії і т. ін., відповідні істотним складовим 

комунікативної компетентності правоохоронців. 

Зміст комунікативно-розвивальних теорії та тренінгу має бути 

цікавим, викликати у майбутніх правоохоронців інтерес, як емоційний 

чинник бажання, прагнення, в ідеалі – потребу самостійно розвивати свою 

комунікативну компетентність на підставі відповідних самоорганізації та 

саморегуляції. Відтак у навчально-виховних планах варто виділити 

необхідну кількість годин для самостійно-пошукової підготовки такого 

характеру. 

Ефективність самоорганізації та саморегуляції істотно залежить від 

адекватності, об’єктивності знань суб’єкта про свої особистісні властивості 

– адже такі знання визначають самооцінку та рівень домагань у 

функціональній структурі його Я-концепції. Допомогти майбутнім 

правоохоронцям сформувати адекватні знання про свій комунікативний 

потенціал мають відповідні психодіагностичні процедури на кшталт, 

представлених у Розділі 2. Інформація, одержана з їх допомогою, також 

слугуватиме викладачам підґрунтям індивідуального підходу в розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, що є важливою 

психолого-педагогічною умовою.  

Емпіричний матеріал Розділу 2 нашого дослідження засвідчує, що такі 

психодіагностичні процедури дозволяють виявити наявний (фактичний) 

рівень комунікативної компетентності, розвитку комунікативних 

здібностей, властивостей, знань та умінь, відповідної мотивації, схильність 

до того чи іншого стилю спілкування, корелюючі з комунікативними 

особистісні властивості, характер інтерактивних комунікативних впливів у 

навчальних групах і т. ін. 

Основним алгоритмом запропонованої тренінгової програми розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців є супровід подачі 

знань, які мають засвоїти її учасники, демонстрацією зразків для 

цілеспрямованого наслідування (відеоматеріали, ролево-ігрові ситуації 
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тощо). А. Бандура назвав поводження, за яким суб’єкт соціального навчання 

спостерігає як за зразковим для себе, щоб відтворювати його, закласти у 

патерни своєї поведінки, моделлю. Тому ми позначили терміном «модель» 

підмет (суб’єкт судження) назву цієї програми. Предикат «формувально-

експериментальна» вказує, по-перше, на її характер моделі, по-друге, на 

можливість подальшого вдосконалення.   

Відтак розроблений нами на підставі цих позицій тренінг передбачає 

комплексний розвиток усіх основних складових комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців: мотиваційної, емоційної, 

вольової, інтелектуально-когнітивної, гностично-пізнавальної, конативно-

експресивної з особливою увагою щодо її операційно-мовленнєвої основи, –  

а також роботу, спрямовану на вдосконалення корелюючих з цими 

складовими особистісних властивостей, оптимізацію міжособистісних 

взаємин у взводах, психокорекцію та профілактику комунікативної 

неготовності до професійного спілкування та ін. (Рис.3.1). 

Дослідники виокремили основні складові такої психокорекційної та 

консультативної роботи: оцінка комунікативної готовності, знань, умінь, 

навичок студента, курсанта; аналіз разом із консультантом труднощів у 

спілкуванні, визначення шляхів актуалізації його комунікативних 

можливостей і розробка індивідуального плану розвитку його комуні-

кативної компетентності; контроль та самоконтроль виконання 

запланованої роботи [74]. 

Важливим також є врахування особливостей впливу найближчого 

оточення суб’єкта (сім’ї, інших формальних та неформальних груп тощо) на 

його комунікативні властивості, особливості.  

Зауважимо, що процедури розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців мають бути варіативні, багатоваріантні,  залежно 

від їх спеціальності, спеціалізації, комунікативно значущих індивідуальних 

властивостей, соціально-психологічних особливостей підрозділів тощо [74]. 
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Рис. 3.1. Прогностична модель розвитку комунікативної компетентності 

майбутнього правоохоронця 
 



 136 

Представлена науково-методична база формувально-експериментальної 

складової нашого дисертаційного дослідження являє собою спробу підійти до 

створення основ інноваційної психотехнології, яка б конструктивно інтегрувала 

всі психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців. Ще раз наголосимо, що основна позиція цього 

підходу полягає в тому, що потужний потенціал формування й розвитку 

ефективних комунікативних знань, умінь, спроможностей, навичок містять 

тренінгові форми й методи [323, с. 83]. 

 

3.2. Програма та процедура тренінгу «Розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців» 

 

Розробляючи програму та процедуру тренінгу «Розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх працівників правоохоронної системи» ми 

використали низку концептуальних позицій, процедур, вправ відомих 

розвивальних методик, валідність та надійність яких не викликає сумнівів: 

тренінгів, розроблених В. Лефтеровим для професійно-психологічної 

підготовки правоохоронців, – «Комунікація – Стрес – Безпека» (КСБ), 

«Психологія ефективного керівника» (ПЕК), Тренінгів із професійно-

психологічної підготовки працівників ОВС; комплексу вправ для розвитку 

вмілого спілкування О. Леонтьєва; методик активного соціально-

психологічного навчання спеціаліста працювати з людьми в навчально-

тренувальній групі Л. Петровської, Ю. Ємельянова, Т. Яценко; низки вправ та 

етюдів для діагностики, відпрацювання, корекції і формування різних 

комунікативних спроможностей, для розвитку вміння досягати 

взаєморозуміння задля взаємодії, активного слухання тощо, висвітлені в 

роботах А. Добровича, В. Кан-Каліка, В. Леві, С. Максименка, В. Семиченко, 

Т. Щербан та ін. 

Тренінгові прийоми формування і розвитку комунікативних властивостей 

здебільшого поділяють на 3 групи: 1) орієнтовані на згуртування навчальної 
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групи та на розвиток групової взаємодії; 2) ті, що формують адекватні 

розуміння та оцінку учасником своїх комунікативних можливостей, 

властивостей, необхідних для успішного спілкування; 3) спрямовані на 

формування та розвиток комунікативної компетентності, зокрема спроможності 

долати труднощі у спілкуванні [77].  

Процедура тренінгу проходить два етапи: діагностичний та 

психокорекційно-розвивальний. Діагностичний – це передусім самопізнання та 

самооцінка. Кожен учасник мусить осмислити та оцінити ті свої індивідуально-

психологічні властивості, з якими цей тренінг «працює», а відтак визначитися зі 

своїм ставленням до них. Це забезпечується вправами та іграми, у ході яких 

учасники одержують від своїх партнерів інтерактивний «зворотний зв'язок», 

зазвичай доволі інтенсивний. Водночас і тренер вивчає індивідуально-

психологічні властивості учасників. Усе це – необхідний емпіричний матеріал 

для психокорекційно-розвивального етапу [199, с. 61]. 

Корекційний етап спрямований на виправлення комунікативних 

негативів, негараздів учасників, виявлених на діагностичному етапі, та на 

формування й розвиток запрограмованих у тренінгу властивостей [199, с. 61].  

Між цими етапами немає виразної часової межі, тому що кожен учасник 

по-своєму і протягом різного часу усвідомлює наявність у себе психологічних 

проблем (труднощів, деформацій, бар’єрів тощо).  

Успішність обох етапів уможливлюється лиш в соціально-психологічній 

атмосфері доброзичливості, довіри, взаєморозуміння, порозуміння, 

взаємодопомоги, що створюється спеціальними прийомами [199, с. 61]. 

Вагомий досвід проведення професійно-психологічних тренінгів із 

правоохоронцями  накопичено в розвинених, демократичних країнах. Так, у 

поліції США активно використовується тренінг із розвитку вербальних і 

невербальних засобів спілкування, основною метою якого є формування й 

розвиток у поліцейських ефективних умінь та навичок спілкування, за 

допомогою яких можна запобігти силовому поводженню в конфліктних 

ситуаціях. Експерти дійшли висновку, що зовнішній вигляд, манера поведінки, 
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уміння та навички спілкування поліцейського можуть запобігти до 98% 

інцидентів із фізичним насильством [194]. 

У Баварії (Німеччина) з середини минулого століття проводяться вельми 

ефективні антистресові комунікативні тренінги для поліцейських. Їх розробили 

на основі низки наукових досліджень впливу психологічних факторів на 

суїцидальність серед працівників поліції, на їх психічну та фізичну 

травматизацію при виконанні службових обов'язків, на надуживання алкоголем, 

уживання наркотиків та інші негативні явища. Як показав досвід і науковий 

аналіз результатів цих тренінгів, поряд з успішним виконанням поставлених 

завдань щодо отримання поліцейськими практичних навичок протистояння 

стресам, вдосконаленню їх спілкування, оптимізації морально-психологічного 

клімату в поліцейських підрозділах, вони також сприяли помітному зниженню 

рівня травматизму в поліції. Кожен учасник тренінгу обов'язково вдосконалює 

та розширює індивідуальний досвід протистояння стресогенним чинникам. 

Багатьом поліцейським тренінг допомагає виявити та вирішити особистісні 

психотравмуючі проблеми, переосмислити та переоцінити ставлення до різних 

життєвих цінностей, стереотипів, цілей тощо. А головне – тренінг дає більшості 

учасників потужний імпульс для самореалізації як у професійній, так і в інших 

сферах життєдіяльності [194]. 

У Донецькому юридичному інституті МВС України на підставі 

узагальнення зарубіжного досвіду проведення тренінгів для правоохоронців та 

аналізу психологічних детермінант безпечного виконання професійних 

обов’язків працівників ОВС України В. Лефтеров розробив та запровадив у 

практику психологічного супроводу їх службової діяльності тренінг 

«Комунікація – Стрес – Безпека» (КСБ), ефективність якого остаточно доведена 

[194]. Метою тренінгу КСБ є формування у працівників ОВС психологічної 

готовності до дій в екстремальних ситуаціях, навичок безпечної поведінки, 

розвиток комунікативної компетентності, а також комплексне вирішення 

багатьох інших професійних проблем, що постають перед ними. Основні 

завдання КСБ – формування у працівників ОВС: здатності ефективно 
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спілкуватись; практичних навичок протидії стресам; позитивного мислення та 

ставлення до себе; професійно-психологічної готовності до забезпечення своєї 

та колег безпеки в екстремальних умовах; практичне засвоєння тактико-

психологічних прийомів збереження життя та здоров’я. Програма тренінгу 

стандартизована і воднораз гнучка [194]. 

На базі Донецького юридичного інституту МВС України  В. Лефтеров, 

Г. Литвинова та В. Безчастний розробили та успішно проводили тренінг 

«Психологія ефективного керівника», метою якого є практичне опанування 

основами психології управління, формування команди, соціально-

психологічної компетентності, розвиток лідерських якостей  та навичок 

інноваційного та кризового менеджменту.  

На базі Київського національного університету внутрішніх справ 

Л. Мороз розробила і впровадила в навчально-виховний процес закладу тренінг 

комунікативних умінь для працівників правоохоронної системи, що включає 5 

взаємопов’язаних тренінгових програм: 1) комунікативності початкового рівня; 

2) встановлення психологічного контакту; 3) розвитку інформаційно-

пошукових умінь; 4) психологічного впливу; 5) управлінського спілкування. 

Головною метою цього тренінгу є розуміння його учасниками основних 

психологічних закономірностей спілкування, чинників, що впливають на 

продуктивність комунікативних процесів, розвиток якостей та умінь, 

необхідних для впевненого використання набутих знань [226, с. 221]. 

Тренінг як особливий вид навчання має сприяти подоланню суперечності 

між індивідуальним способом засвоєння знань у процесі традиційного навчання та 

колективним характером правоохоронної діяльності, що ґрунтується на взаємодії, 

яка вимагає взаєморозуміння, а відтак постійного ефективного обміну значущою 

для справи інформацією. 

Базисною суб’єктною передумовою ефективності тренінгу є, на нашу 

думку, мотивація досягнення учасників: вони мають щиро прагнути засвоїти 

ставлення, знання та вміння, ангажовані як можливий результат проходження 

тренінгової процедури, як конче необхідні їм.  
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Ми використали модель конструктивної зміни поведінки учасника 

тренінгу, запропоновану Л. Мітіною, у якій виокремлено 4 стадії: підготовка, 

усвідомлення, переоцінка, дія. На кожній з них відбуваються відповідні зміни у 

психічних процесах особистості: на 1-й – у мотиваційних; на 2 – у когнітивних; 

на 3 – у афективних; на 4 –  у поведінкових [65].  

Згідно зі спостереженнями В. Лефтерова, в процесі тренінгу на очах 

відбуваються позитивні зміни в стилях міжособистісного спілкування його 

учасників. Вони стають дружелюбнішими й відкритішими щодо 

співробітництва в групі, краще ставляться до людей взагалі, підвищуються їх 

позиції лідерства і домінування, впевненості та незалежності тощо [193].  

Як було констатовано вище, правоохоронці часто змушені діяти в умовах 

різних конфліктних ситуацій, психологічної боротьби, агресії, спрямованої на 

органи правопорядку або/і на конкретного  правоохоронця. Правоохоронець, 

який володіє навичками диференціації проявів агресіі і, головне, 

заспокійливого впливу на агресивно налаштованих громадян, буде більш 

успішнішим. Такі навички особливо необхідні тим правоохоронцям, які 

реагують на агресію суттєвим підвищенням негативно забарвленої емоційної  

напруженості, вельми несприятливої щодо ефективності їх професійної 

діяльності, особливо міжособистісних контактів. Тому тренінги В. Лефтерова 

включають спеціальну підготовку до спілкування з агресивними суб’єктами 

[194, с. 177-181]. Ми дещо модифікували процедуру цієї підготовки і 

використали її у нашому формувальному експерименті.  

У процесі розробки цієї процедури було враховано низку важливих 

особливостей проведення тренінгів у навчальних підрозділах силових відомств, 

зокрема: обов’язковість участі у тренінгах для всіх учасників, що не дає їм 

права вибору, а отже, може викликати прихований спротив, аж до спроб 

перешкоджати належному розгортанню тренінгової процедури; у взводах, в 

яких проводиться тренінг, уже достатньо сформовані формальні стосунки 

(ієрархічність, регламентованість, формалізованість, психологічна замкненість 

тощо) та неформальні взаємини, особливості яких тренеру здебільшого не 
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відомі, що утруднює повноцінне використання ним групової соціодинаміки. 

Г. Попова слушно зауважує, що навіть носіння форми викликає у курсантів 

певні стереотипи, а тренінг вимагає рольової гнучкості, розкутості мислення і 

поводження [194].  

Важливою особливістю використання тренінгів у навчально-виховному 

процесі ВНЗ є те, що їх учасники (курсанти, студенти) не мають можливості 

апробувати набуті у ньому знання, уміння, навички у професійній діяльності, 

що спричиняє деяку їх відірваність від професійних реалій [194]. Отже, 

необхідно активно створювати такі можливості. 

Існує чимало трактувань функцій та ролі тренера у інтерактивному тренінгу. 

На нашу думку, Т. Високінська-Гонсер зуміла виокремити й конструктивно 

інтерпретувати найбільш важливі властивості та характеристики успішно 

функціонуючого тренера. Вона розглядає їх з позицій: директивність-

демократичність; визначеність-невизначеність висловлювань,  рівень активності 

(насамперед і здебільшого вербальної); анонімність-саморозкриття; експресія 

(вияв) позитивно та/чи негативно забарвлених емоцій. Відтак Т. Високінська-

Гонсер вивела ролі тренера, що забезпечують відповідні функції: теоретичний 

експерт, ініціатор, дидактик, опікун, товариш [65; 79].  

Розробляючи тренінгову програму, ми дотримувалися методологічної 

позиції позитивної психотерапії Н. Пезешкіана, згідно з якою тренер має бути 

поєднувальною ланкою між групою та темою, з якою ця група працює. Він 

мусить пластично балансувати між актуальними спроможностями: первинними 

– «любити», та вторинними – «знати». Первинні – це емоційно-вольове за 

активної участі інтуїції забезпечення задоволення екзистенційних потреб: 

любові–прийняття (емоційне ставлення «+»), наслідування (зразок, приклад); 

терпіння (почувати – розподіляти – приділяти); довіри, контакту (входити – 

бути – виходити); ніжності, сексуальності; впевненості (у здібностях, 

спроможностях, правоті, «окейності»); надій та сумнівів (у традиціях, 

авторитеті, досвіді); віри (сенсів буття, релігійності); цілісності (єдності). 

Вторинні є когнітивно–поведінковим, операційним, конативним задоволенням 
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потреби виживання, біологічного збереження: акуратність (порядок); охайність 

(чистота); бережливість (економність); пунктуальність, точність 

(педантичність, скрупульозність); стриманість (увічливість, тактовність); 

прямота (чесність, щирість); вірність (відданість); справедливість 

(«об’єктивність»); старанність (сумлінність, ретельність); цілеспрямованість 

(досягнення); слухняність (послух, підпорядкування); надійність, 

обов’язковість (добросовісність).  

В основу семантично–змістової спрямованості нашого тренінгу 

покладено трактування істотного змісту комунікативного потенціалу 

правоохоронців, що випливає зі специфіки їх професійного спілкування, у 

тренінговій програмі Л. Мороз: сутність типових ситуацій спілкування, а відтак 

комунікативних завдань, які постають перед різними категоріями 

правоохоронців; основний спектр їх комунікативних якостей та умінь, 

насамперед здатність визначати індивідуально–психологічні особливості 

партнерів по спілкуванню [226, с. 228]. 

Переважна більшість тренінгів складаються з початкового, основного та 

завершального етапів. На початковому етапі відбуваються: привітання, 

знайомство з групою (презентація тренера) та членів групи між собою, відтак, 

налаштування їх на роботу в групі, активація, ознайомлення з програмою 

занять, прийняття учасниками тренінгових правил і процедур, визначення 

настрою, обговорення почуттів та переживань, з’ясування їх очікувань. Деякі 

тренінги (як наш) передбачають психодіагностичні процедури перед початком і 

по їх завершенню [226, с. 191]. 

Основна частина тренінгової процедури починається зі вступу тренера 

(настаново-мотивуючий блок), пояснення цілей та дискурсу (за допомогою 

міні-лекцій, роздачі пам’яток тощо), демонстрація зразків бажаної поведінки, 

зокрема за допомогою засобів унаочнення (слайди, відеозаписи). А відтак 

відбувається формування й розвиток відповідних, у нашому тренінгу  

комунікативних – знань, умінь, навичок. Бажаною є актуалізація значущого 

щодо спрямованості тренінгу досвіду учасників, обговорення наданої 
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інформації, почуттів та переживань, що виникли «тут і тепер» або 

безпосередньо стосуються предмета цього обговорення. Тренер перевіряє 

адекватність розуміння учасниками понять, іншої інформації, що 

обговорювалася, сприяє її засвоєнню через підбиття підсумків. 

Основний етап тренінгу спирається на активність його учасників 

(змістово-пошуковий блок). Для цього використовуються мозкові штурми, 

робота в підгрупах, даються творчі завдання, а за недостатньої активності, 

«скутості» членів групи – допоміжні вправи: психогімнастика, «криголами», які 

мають їх «розігріти», стимулювати спонтанність, креативність. Проводяться 

ділові, рольові ігри, психотехнічні вправи, що завершуються  дискусіями, 

груповою рефлексією (обговорення роботи в групах), в процесі яких тренер 

і/або інші учасники занять здійснюють зворотний зв'язок. За  необхідності 

ведучий використовує прийоми підкріплення активності, заохочення змін, 

вправи на релаксацію та медитацію. Учасникам пропонуються домашні 

завдання та рекомендації щодо самоосвіти. 

На завершальному етапі тренінгу (духовно-естетичий блок) дискусивно 

обговорюється проведена робота; учасники діляться враженнями від тренінгу, 

своїми здобутками, відкриттями. Здійснюється рефлексія, самооцінка, 

окреслюються орієнтири перспективного використання отриманого досвіду. 

Проводяться перевірка набутих знань, повторна психодіагностика, групові 

ритуали, процедура завершення, прощання. 

Розробляючи наш тренінг, ми спирались як на розглянуті вище методичні 

здобутки інших авторів, так і на результати нашого емпіричного дослідження. 

Нагадаємо, що значній частині емпірично досліджуваних курсантів, зокрема, 

притаманні: недостатня впевненість у власних комунікативних спроможностях 

і, як наслідок, стриманість та формальність, деяка відчуженість у спілкуванні 

(34,0%); надмірна обережність та гостра реакція навіть на незначну загрозу 

(30,2%); занижена оцінка власних можливостей, почуття провини, а відтак 

відсутність ініціативності та сміливості у виборі власної точки зору та 

підвищена тривожність (27,3%); несамостійність, надмірна залежність від групи 
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(44,7%); емоційна нестабільність (22,5%); недостатня стресостійкість (27,5%); 

підвищений рівень збудження та напруги (32,9%), що свідчить про недостатній 

самоконтроль поведінки та слабку волю і т. ін. (див. Розділ 2). Отож ми 

передбачили психокорекцію цих та інших виявлених емпірично несприятливих 

щодо розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців 

властивостей.  

Таким чином, розроблений та апробований нами у формувальному 

експерименті тренінг «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

працівників правоохоронної системи» спрямований на формування й розвиток 

спроможностей та навичок конструктивного спілкування, психологічної 

стійкості в екстремальних умовах, безпечної поведінки, а також – здатності 

комплексно вирішувати проблеми, пов’язані з професійним спілкуванням.  

Метою нашої тренінгової програми є розвиток особистісних основ  

комунікативної компетентності правоохоронця. 

Основні завдання тренінгу – розвиток у майбутніх правоохоронців: 

– уміння адекватно орієнтуватись у комунікативних ситуаціях, ефективно 

використовувати різні засоби вербального та невербального спілкування для 

налагоджування комунікативного контакту, реалістичного сприйняття, обробки 

та передачі інформації, вироблення конструктивних стратегій комунікативної 

поведінки і т. ін.; 

– спроможність контролювати експресію власних емоцій, долати 

комунікативні бар’єри, конструктивно виходити з конфліктних ситуацій; 

–  впевненість в собі. 

Засадничі принципи нашого тренінгу:  обґрунтованість та планомірність 

процедури; змістова валідність теоретичної інформації, вправ, ігор, оптимальна 

складність, максимальне наближення до практики, належна контрольованість, 

системність, поступовість, комплексність їх застосування; взаємодія «тут і 

тепер»; персоніфікація висловлювань; активність; комунікація почуттів 

(емоційних переживань); конфіденційність; безоцінковість суджень; 

добровільність; щільний взаємозв’язок з професійною діяльністю; 
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«клієнтоцентрованість» (інтерпретація всіх моделюючих ситуацій та 

спонтанних групових процесів у контексті групових завдань). Ці принципи 

відповідають трактуванню соціально-психологічного тренінгу як «натуральної 

моделі для вивчення психологічних явищ та практичної лабораторії для 

формування комунікативних вмінь, найбільш важливих в тому чи іншому виді 

професійної діяльності» [284, с. 154]. 

Крім того, ми керувалися принципами: мікромодульної побудови 

програми тренінгу, коли основна тема поділяється на мікротеми, які можуть 

існувати незалежно одна від одної; нелінійної варіативності програми, коли 

вправи тренінгу можна переставляти місцями, вставляти незаплановані, 

потреба в яких виникає у ході роботи, дотримуючись балансу системності та 

спонтанності. При зустрічі, крім основних процедур, пропонується розминка, 

але включені в неї ігри можуть проводитися і в середині, на початку та 

наприкінці заняття, щоб зняти втому. Кожне заняття завершує рефлексія «тут і 

тепер» проведеної роботи. Тренер постійно привертає увагу до пройденого 

матеріалу, щоб закріпити набуті знання, уміння, навички.  

Очікуваними результатами тренінгу є: розуміння курсантами 

пріоритетної значущості комунікативної компетентності в їх професійній 

діяльності; розвиток їх комунікативних та перцептивних спроможностей і 

здібностей; зростання мотивації щодо перманетного професійного 

саморозвитку та самовдосконалення на основі адекватного розуміння своїх 

сильних і слабких властивостей, а відтак напрямів подальших вдосконалення та 

їх корекції; розвиток навичок продуктивної взаємодії з різними категоріями 

громадян та активно-продуктивного використання інтерактивних методів 

спілкування та різних тактик мовленнєвої поведінки відповідно до мети та 

змісту меседжів, адекватна й швидка адаптація до особливостей комунікативної 

ситуації спілкування тощо [349; 137, с.134].  

Програма тренінгу складаєься з 6-ти блоків, заняття по кожному блоку 

триває 4 дні (всього – 24 дні), протягом 3-х – 4-х год. кожного дня, з перервами 

по 15 хвилин кожних 1,5 години.  
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Для забезпечення ефективності взаємодії, роботи з особистими 

проблемами, зворотного зв’язку, програвання різних конфліктних ситуацій, що 

сприяє оптимальному засвоєнню сприйнятої таким чином інформації, кількість 

учасників у групі обмежена до 14-16 осіб. 

У процесі організації та проведення тренінгу здійснювався відбір та 

проводилися релевантні поставленій меті й завданням вправи, прийоми і 

техніки. Базові методи тренінгу: розвитку соціальної перцепції, ігрові, групова 

дискусія [65; 136; 199; 284]. 

Основні складові тренінгу «Розвиток комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців» представлено у таблиці 3.2.1, докладніший опис 

його процедури (Розгорнутий зміст тренінгової програми, інструкції щодо 

виконання вправ та завдань) – у Додатку Л. 

  Таблиця 3.2.1 

Основні складові тренінгу «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

працівників правоохоронної системи». 

 

Блоки  Вид роботи Вправи  

1. Розвиток 

позитивної 

мотивації курсантів 

щодо формування 

комунікативної 

компетентності. 

 

Мета: знайомство учасників 

тренінгу, створення 

психологічно безпечного 

середовища, нейтралізація 

захисних бар’єрів, сприяння 

саморозкриттю учасників, 

створення позитивної 

мотивації та формування 

позитивної самооцінки.  

1. Вступна бесіда 

2. Знайомство учасників. 

3. Висловлення своїх очікувань 

учасниками тренінгу.  

4. Вправа «Відчуй настрій» 

5. Вправа «Хто я? Який я?» 

6. Робота з балансною моделлю та 

кристалом Пезешкіана. 

7. Вправа «Два в одному». 

8. Вправа «Чарівний ярмарок». 

9. Вправа «Дзеркало». 

10. Вправа «Подяка». 

11. Завершення 1 дня тренінгу. 

2.Оптимізація 

інтерактивної 

сторони 

спілкування 

майбутніх 

правоохоронців. 

 

Мета: донести значущість 

вміння правильно спілкуватись 

(як вербально, так і не- 

вербально), підвищити групову 

згуртованість, навчити 

продуктивно налагоджувати 

контакт зі співрозмовником та 

виходити з нього. 

1. Привітання учасників. 

2.Обговорення: рефлексія попе-

реднього заняття, почуттів, вражень 

очікування від сьогоднішнього. 

3. Вправа «Привіт».  

4. Бесіда на тему «Спілкування  це… 

воно повинно  бути… або у 

продуктивному спілкуванні 

найголовніше…».  

5. Вправа «Детектив». 

6. Вправа «Інвентаризація».  

7. Вправа «Разом до мети».  

8. Вправа «Тет-а-тет». 
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9. Бесіда  на тему «Налагодження 

комунікативного контакту». 

10. Впарва: «Карусель». 

11. Вправа « Вихід з контакту». 

12. Вправа: «Міміка і жести».  

13. Завершення 2 дня тренінгу. 

3. Розвиток 

спроможності 

ефективно 

професійно 

спілкуватись 

 

Мета: оволодіння прийомами 

активного слухання; розвиток  

комунікативних здібностей; 

подолання комунікативних 

бар’єрів; розвиток адекватного 

сприймання, ефективного 

опрацювання та передачі 

інформації. 

1. Привітання учасників. 

2. Обговорення – рефлексія попе-

реднього заняття, почуттів, вражень 

очікування від сьогоднішнього. 

3. Вправа «Обмін символами»  

4.Дискусія на тему: «Вміння активно 

слухати – це….» 

5.Вправа: «Уважне слухання», 

нотування найтиповіших реакцій 

слухача.  

6. Вправа «Вислухай – поверни» 

7. Вправа «Зіпсований телефон» 

8. Рольова гра «Виїзд оперативно–

слідчої групи на місце злочину» 

9. Вправа: «Міміка і жести»  

10. Вправа «Шикування за зростом»  

11. Завершення 3 дня тренінгу. 

4. Розвиток навичок 

конструктивного 

поводження у 

конфліктних 

ситуаціях  та 

самоконтролю 

емоційних реакцій у 

процесі 

спілкування. 

Мета: навчитись визначати, 

попереджати та вирішувати 

конфлікти в групі, розвинути 

вміння і навички контролю 

емоцій. 

1. Привітання учасників. 

2. Обговорення: рефлексія попе-

реднього заняття, почуттів, вражень 

очікування від сьогоднішнього.  

3. Вправа «Покажи емоцію».  

4. Групова бесіда «Асоціація». 

5. Інформаційний блок тренера 

«Поняття конфлікту. Види кон-

фліктів». Формування ключових тез. 

6. Вправа  «Девіз». 

7. Вправа «Вирішення конфліктів». 

8. Вправа «По той бік медалі». 

9.Робота з ДАО (диференційно – 

аналітичний опитувальник) 

10. Вправа «Закінчити речення». 

11. Вправа «Посмішка по колу». 

12. Завершення 4 дня тренінгу. 

5. Формування 

конструктивних 

стратегій взаємин, 

поведінки у 

міжособистісній 

взаємодії 

Мета: розвиток культури 

спілкування, комунікативної 

гнучкості, спроможності 

протистояти груповому тиску. 

1. Привітання учасників. 

2. Обговорення: рефлексія попе--

реднього заняття, почуттів, вражень 

очікування від сьогоднішнього. 

3. Вправа  «Емоції та ситуації».  

4. Бесіда  про вплив емоцій на 

правоохоронця під час виконання 

професійних завдань.   

5. Інформаційний блок тренера: 

міні-лекція про вплив емоцій на 

професійну діяльність право-

охоронців та важливість вміння їх 
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контролювати. Дискусія, 

формування ключових тез. 

6. Вправа «Асоціація-2».  

7. Вправа «Емоції в спілкуванні».  

8. Вправа «Емоції в конфлікті».  

9. Вправа «Агресивна і беззахисна 

істота».  

10. Вправа «Я вмію сказати «Ні!»»  

11. Притча  «Все залежить від тебе». 

12. Вправа «Моє сонце» .  

13. Вправа «Скульптура 

сьогоднішнього дня». 

14. Завершення 5 дня тренінгу. 

6. Формування  

конструктивних 

стратегій поведінки 

правоохоронців у 

міжособистісній 

взаємодії. 

Мета: вироблення гнучкості у 

спілкуванні, протистоянні 

груповому тиску, 

удосконалення культури 

спілкування. 

1. Привітання учасників. 

2.Обговорення: рефлексія попе- 

реднього заняття, почуттів, вражень 

очікування від сьогоднішнього. 

3. Вправа «Мені добре з тобою». 

4. Гра «Отримай премію». 

5. Вправа «Гнучкість у сприйнятті та 

подачі висловлювань». 

6. Міні-лекція «Основні типи поведінки 

людей в ситуації затримання». 

Бесіда на тему «Як сприймають 

працівника міліції правопорушники?» 

7. Рольова гра «Затримання 

злочинців». 

8. Вправа «Упевнені, невпевнені та 

грубі відповіді».  

9. Вправа «Покажи дорогу». 

10. Вправа «Сила слів».  

11. Вправа «Прохання та вимоги». 

12. Вправа «Протистояння 

груповому тиску».  

13. Вправа «Остання зустріч».  

14. Вправа «Конверти для добрих 

побажань». 

15. Закриття тренінгу, бесіда-

підсумок «Прийняття себе». 

 

У тренінгу взяли участь 92 курсанти 2-го курсу Прикарпатського 

юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ 

(з 2014 р. – Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ) 

віком від 17 до 22 років, з них 42 – в експериментально-формувальних групах, 

тобто 3 групи по 14 чоловік і 50 – в контрольній. Мета формувального 

експерименту – апробація розробленого нами тренінгу «Розвиток 

комунікативної компетентності майбутніх працівників правоохоронної системи». 
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 Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

– виявлення найбільш ефективних щодо розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців вправ, прийомів, технік,  

застосованих у тренінгу;  

– виявлення факторів, які сприяють формуванню та розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців; 

– розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців. 

Курсанти експериментальної та контрольної груп загалом мали 

приблизно однакові показниками властивостей, які зазнавали 

експериментально-формувального впливу. Два взводи методом випадкового 

вибору були поділені на 3 групи по 14 чоловік і відібрані для проведення 

експерименту. Два взводи по 25 чоловік  утворили контрольну групу. 

Досліджувані пройшли первинне психодіагностичне обстеження (перший 

зріз) за допомогою комплексу методик: КОЗ-1; Снайдера; особистісного 

опитувальника Кеттела. Аналіз отриманих результатів привів до висновку, 

що тренінг корегує й розвиває: комунікативний контроль (підвищує його 

рівень); комунікативні здібності; особистісні властивості, які каузально 

впливають на комунікативну компетентність.   

Вибрані для цього вправи, прийоми, техніки утворили незалежну 

змінну нашому формувального експерименту. Узагальнювальними 

методами тренінгу були: міні-лекції, бесіди, групові дискусії, ігри. 

Використовувались також методи: соціальної перцепції, самозвітів і 

самодіагностики, програвання в уяві своєї поведінки в різних 

комунікативних ситуаціях.  

Залежна змінна – це сукупність емпіричних вимірів розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців: 

комунікативного контролю, комунікативних та організаторських здібностей 

за фактором E – «Підкорений – домінуючий», фактором N – «Гнучкний – 

прямолінійний», фактором Q2 – «Самостійний – сугестивний», фактором С 
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– «Емоційно нестійкий – стійкий, сильне Я», фактором G – «Принциповий – 

безпринципний», фактором М – «Непрактичний – практичний», фактором 

Q1 – «Радикальний – консервативний», фактором Q3 – «Дисциплінований – 

спонтанний», фактором Q4 – «Спокійний – напружений» та ін.  

Додаткові зовнішні змінні: 

а) ситуативні змінні: 

– чинник часу: тренінг тривав 1,5 місяці – це хоча й нетривалий 

період, але цілком вірогідно, що протягом цього часу курсанти з 

контрольної групи могли зазнати впливів, які позначилися на їхніх 

особистісно-комунікативних властивостях, враховуючи те, що ми 

проводили тренінг під час революційних подій січня-лютого 2014 року. 

Вплив цієї змінної на досліджуваних експериментальної групи 

відслідковувався за допомогою бесід з ними на початку кожного 

тренінгового заняття про їхні враження та настрої, про значущі для них 

події, що відбулись протягом тижня тощо; 

– чинник індивідуальних особливостей та актуальних станів 

досліджуваних: деякі курсанти добре включались у роботу, зацікавлено і з 

наснагою виконували завдання, але були й такі, що проявляли негативізм, 

відповідали на кілька перших запитань методики серйозно, а потім 

починали давати відповіді «навмання». Ми корегували негативний вплив 

цієї змінної так: роз’яснюючи інструкцію до виконання завдань,  намагались 

зацікавити, «заінтригувати» досліджуваних; з курсантами, які давали 

відповіді «навмання», проводили бесіди виховного характеру, після яких 

вони (всі без винятку) виконували завдання серйозно та відповідально; 

б) додаткова змінна: ми помітили, що досліджувані з контрольної 

групи незадоволені тим, що на них покладено ті службові обов’язки, від 

яких звільнили курсантів експериментальної групи, щоб вони могли брати 

участь у тренінгових заняттях.  

Протягом основного етапу тренінгу проводилися заняття згідно з 

програмою. Він розпочався створенням сприятливої морально-
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психологічної атмосфери, що стимулювало самопізнання та самооцінку 

учасниками своїх особистісно-комунікативних властивостей за допомогою 

вправ, які фокусують увагу на рефлексивному осмисленні цих 

властивостей: «Відчуй настрій»; «Хто Я?; Який Я?»; «Два в одному»; 

«Чарівний ярмарок»; «Дзеркало»; «Подяка»; Балансна модель та кристал  

Пезешкіана. 

Відтак створювались умови, за яких кожнен учасник мав можливість 

виразно, чітко «побачити себе в дзеркалі» рефлексивного самопізнання та 

самооцінки та в «дзеркалі» оцінки його іншими учасниками групи. Це 

забезпечувалося вимогою постійної рефлексії своїх думок, бажань і 

небажань, емоційних переживань та відповідною зворотною інтеракцією від 

інших учасників групи. Багатьом курсантам відкривались неусвідомлювані 

ними, нерідко несподівані для них сторони власного «Я» тощо. 

Використовувалися вправи «Привіт», «Детектив», «Інвентаризація», «Разом 

до мети», «Тет-а-тет», «Карусель»,  «Вихід з контакту», «Міміка і жести». 

Теоретично-освітня складова тренінгу містить адаптовані для 

розуміння та засвоєння курсантами наукові концепти комунікативної 

компетентності правоохоронців, висвітлені у Розділах 1 і 2: соціально-

психологічних механізмів взаємовпливу та взаєморозуміння, авторитету й 

референтності як необхідної умови та вирішально-визначального чинника 

ефективності застосування цих механізмів, стратегії і тактики досягнення 

взаєморозуміння задля взаємодії з різними категоріями осіб, технік 

продуктивного слухання, видів комунікативних конфліктів та 

конструктивних способів виходу з них, сутності та механізмів 

самоконтролю у процесі спілкування, конструктивних стратегій поведінки 

під час психологічної та силової боротьби з різними видами 

правопорушників,  затримання їх та ін. Після висвітлення кожної теми 

проводилися діалогічні бесіди, які починались із пропозиції подискутувати 

на теми: «Спілкування – це…», «Професійне спілкування правоохоронця 

має бути…». «У продуктивному спілкуванні найголовніше…», «Щоб 
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встановити ефективний комунікативний контакт, треба…», «Вміння 

активно слухати – це….», «Конфлікт і як з нього вийти конструктивно…», 

«Вплив емоцій на професійне спілкування правоохоронця та його 

спроможність керувати ними…», «Основні типи поведінки людей в ситуації 

затримання…». «Правопорушники сприймають працівника міліції…» і т. ін.  

Відпрацьовувалися навички оптимального, гнучкого спілкування, 

спонукання співрозмовників до співпраці, контролю за власними 

емоційними реакціями, соціально-перцептивні та інтерактивні навички та 

вміння (опрацювання та передачі інформації, адекватного сприймання, 

попередження конфлікту тощо), ефективні прийоми невербальної 

комунікації та ін. Використовувалися вправи «Обмін символами», «Уважне 

слухання», «Вислухай – поверни», «Зіпсований телефон», «Міміка і жести», 

«Шикування за зростом», «Покажи емоцію», «Девіз», «Вирішення 

конфліктів», «З другого боку медалі»,а також робота з ДАО (диференційно-

аналітичний опитувальник) та фіксування і запам’ятовування значущих 

реакцій комунікантів.  

На кожному занятті проводились: 

-    інформування учасників щодо важливості, актуальності та сутності 

тих комунікативних спроможностей, яким було присвячене заняття;  

- самодіагностика наявності та ступеня розвитку відповідних 

комунікативних властивостей та пов’язаних з ними особистісних утворень; 

-     роз’яснення можливостей та способів розвитку цих властивостей;  

- відпрацювання способів, прийомів ефективного спілкування, 

спрямоване на вироблення відповідних умінь і навичок. 

На цьому етапі учасники згодом перейшли на вищий рівень взаємодії, 

спостерігалась більша взаємопідтримка та згуртованість експериментальних 

груп, високий рівень взаємної довіри тощо. Виросли оцінки значущості 

результатів тренінгу для професійного становлення. Цьому сприяло, 

зокрема, те, що учасники постійно були змушені самотужки вибудовувати 

плани своїх дій у комунікативних ситуаціях, наближених до реальних 



 153 

професійних. Вправи «Асоціація-2», «Емоції в спілкуванні», «Емоції в 

конфлікті», «Агресивна і беззахисна істота», «Я вмію сказати «Ні», «Все 

залежить від тебе», «Моє сонце», «Скульптура сьогоднішнього дня». 

Особлива увага приділялась заняттям, спрямованим на формування й 

розвиток умінь і навичок ефективного спілкування в типових ситуаціях 

професійної діяльності правоохоронців. Метою цих занять  було не лише 

засвоєння ефективних способів поводження в таких ситуаціях на підставі 

відпрацювання відповідного самоаналізу, а й розвиток спроможності  

креативно використовувати свій комунікативний потенціал для 

знаходження оптимальних дій в екстремальних умовах. Вправи – 

«Упевнені, невпевнені та грубі відповіді», «Покажи дорогу», «Сила слів», 

«Прохання та вимоги», «Протистояння груповому тиску», «Гнучкість у 

сприйнятті та подачі висловлювань». Ігри – «Отримай премію», 

«Затримання злочинців» (рольова).   

На цьому етапі ми зіштовхнулись із тим, що певна частина 

досліджуваних побоювались і соромились опинитись у незручному 

становищі, виглядати некомпетентними, були надто чутливими щодо 

критики та інших точок зору, були й такі, котрі з категоричним скепсисом 

ставились до тренінгових ігор та вправ, мовляв, вони дуже далекі від 

реальної професійної діяльності. Все це перешкоджало належній участі у 

тренінгу і цих курсантів, і ефективності роботи всіх інших.  Проте 

сприятлива атмосфера в групі, актуальність проблематики тренінгу, інші 

чинники стимулювали інтерес, активність та креативний пошук практично 

всіх учасників. Рефлексуючи складні комунікативні ситуації, усвідомлюючи 

необхідність засвоєння патернів ефективного спілкування, курсанти, з їх 

слів, відчули в собі позитивні зміни, впевненість, розкутість, ігровий азарт 

тощо. З особливим зацікавленням проходило обговорення  комунікативних 

проблем у процесі програвання типових ситуацій спілкування зі 

злочинцями. 
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Наприклад, у ході рольової гри «Виїзд оперативно-слідчої групи на 

місце злочину» курсанти мали уявити картину роботи опергрупи на місці 

події, скажімо, крадіжки зі зломом. Перед початком гри кожному з її 

учасників було вручено картку з описом, як він має поводитися у цій грі. 

Зміст картки зберігається у таємниці до кінця гри і лише потім, під час 

обговорення, можна сказати, що кому було задано робити на кшталт: 

слідчий старається зіставити факти, опитати всіх так чи інакше причетних 

до події; оперативник №1 – «всезнайко», який намагається «влізти» в кожну 

розмову, всіх запідозрити і нав’язати вину без детального аналізу справи; 

«свідок-сперечальник» критикує й заперечує свідчення усіх інших тощо. 

Гра має на меті, зокрема, показати учасникам, що правила хорошого 

тону конче необхідні для правоохоронця. Ролі в цій грі ми розділити так, 

щоб кожен грав майже себе. Нерідко ігрові розслідування завершувалися 

гострими суперечками і навіть конфліктами. Однак конструктивний 

професійно-психологічний аналіз такого конфліктування за активної участі 

всіх дискутуючих дає вельми позитивний результат – згідно з відомим 

принципом «суперечка породжує істину».  

Переважна більшість учасників цієї гри з вдоволенням і легко входять, 

«вживаються» в свою роль, натхненно, з азартом грають її, намагаючись діяти 

не лише конструктивно, а й оригінально, креативно. Чимало з них просили 

ускладнити їм завдання, зробити його проблемнішим, навмисне заплутували 

ситуацію, завзято критикували інших за «непрофесійні», на їх думку, дії, 

меседжі і т. ін. Проте деяким курсантам, вочевидь, було важко грати свою роль, 

вони поводились скуто, говорили невпевнено, тихо. Однак щира підтримка 

інших допомагала цим невпевненим у собі ввійти в роль і діяти впевненіше, що 

ще раз засвідчило колективістську спрямованість досліджуваних взводів та 

здоровий соціально-психологічний клімат у них. 

На завершальному етапі формувального експерименту, який тривав 

протягом 45 днів, у експериментальній та контрольній групах було проведене 

повторне психодіагностичне обстеження (другий зріз). 
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3.3. Результати формувально-експериментального застосування 

тренінгу «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців» 

 

Згідно з теорією соціального научіння (А. Бандура), сутність 

трансформацій, які має спричиняти тренінг, – відображення учасниками 

представлених у ньому патернів поводження як взірцевих у мотиваційно-

спрямовуючих, когнітивно-пізнавальних та самоорганізаційно-вольових 

утвореннях їх психіки.  

Було виразно помітно, що із завершенням виконання кожної вправи 

курсанти зацікавленіше і ретельно обговорюють інструкції наступних вправ, 

ігор, виявляють багатшу уяву та більшу відкритість у процесі їх виконання, із 

зацікавленням експериментують зі стилями та формами спілкування, 

представленими у тренінгу. Якщо на початку експерименту більшість учасників 

головним чином демонстрували комунікативні та інтерактивні акти, які їм 

удалось легко засвоїти, то згодом вони активно тренували застосування тих 

ефективних складових комунікативної компетентності правоохоронців, які 

давались їм важче. Такі зусилля одних одностайно схвалювались іншими і 

спонукали їх чинити так само. Тобто у нашому формувальному експерименті 

підтвердились висновки інших дослідників щодо активації конструктивного 

спілкування курсантів, студентів, внутрішньогрупової  взаємодії спеціально 

організованою їх комунікативною підготовкої [74]. 

Повторне тестування (другий, контрольний зріз) у контрольній групі 

показало помітне зниження показників відповідальності та підвищення 

показників тривожності. Ми пояснили цю негативну тенденцію тим, що, по-

перше, експеримент проводився на тлі буремно-революційних подій в Україні у 

грудні-лютому 2013-2014 років, які зі зрозумілих причин потужно тривожили 

курсантів ВНЗ МВС; по-друге, на курсантів контрольної групи поклали 

додаткові службові обов’язки – ті, від яких звільнили учасників тренінгу. Вплив 

цих додаткових змінних вираховувався за допомогою математичного методу 
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перевірки статистичної достовірності виявлених змін рівня вираженості 

досліджуваних ознак та критичним аналізом отриманих результатів (Т-критерій 

Вілкоксона) – порівнюється вираженість зсувів у різних напрямах за 

абсолютною величиною (Додаток М). Спочатку рангувались всі абсолютні 

величини зсувів, а далі сумувалися ранги. Якщо зсуви і в позитивний, і в 

негативний боки випадкові, то суми рангів абсолютних значень їх будуть 

приблизно рівні. Якщо ж інтенсивність зсувів у одному з напрямів переважає, 

то сума рангів абсолютних значень зсувів у протилежному напрямі буде значно 

нижчою, ніж це могло би бути під впливом випадкових змін [312]. 

Результати першого та повторного психодіагностичних досліджень («сирі 

бали») були переведені у стандартну Z-шкалу, а відтак у шкалу стенів. Після 

чого були побудовані таблиці й графіки абсолютного розподілу частот 

досліджуваних ознак, що дало змогу виявити ті шкали, за якими відрізнялися 

експериментальна та контрольна групи у першому та другому зрізах 

експериментального дослідження. Достовірність виявлених відмінностей 

перевірялася за допомогою Т-критерію Вілкоксона для показників, виміряних у 

метричних шкалах методик: «Оцінка комунікативних і організаторських 

здібностей» (КОЗ-1) Синявського і Федоришина; Снайдера, адаптований 

варіант; «16-факторного особистісного опитувальника» Кеттела, варіант А  

[244, с. 176-179; 312, с. 87-94].  

За результатами першого та контрольного  зрізів психодіагностування 

контрольної та експериментальної груп за допомогою методик КОЗ-1 та 

Снайдера ми отримали показники, наведені у таблиці 3.3.1.  

Як видно з цієї таблиці, у курсантів експериментальної групи значно 

зросли основні показники комунікативної компетентності. Високий рівень 

комунікативних здібностей (КОЗ-1) до тренінгу діагностовано у 21%, середній 

– у 28,6%, низький – у 50%; після тренінгу: у 35,7% – високий, у 64,3% – 

середній, а низький відсутній (!). Так само й організаторські здібності: до 

тренінгу 28,5% – низький рівень, 64,2% – середній, 17,1% – високий.  Після 
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тренінгу: середній – 14,3%, високий – 85,7%, низький – 0%. У контрольній 

групі помітних змін не виявлено. (Рис. 3.3.1, 3.3.2).  

Таблиця 3.3.1 

Порівняння результатів первинного та вторинного тестування даних формувального 

експерименту (методика «Оцінка комунікативних і організаторських здібностей (КОЗ-

1)», розроблена В. Синявським та Б. Федоришиним) та адаптований варіант методики 

М. Снайдера, у % 

Назва методики Назва шкали 
Етапи 

тестування 

Рівень 

вираженості 

показників 

Групи 

Контр-на 

група 

Експерим

-на група 

Методика «Оцінка 

комунікативних і 

організаторських 

здібностей (КОЗ-1) 

Комунікативні 

здібності 

Первинне 

тестування 

низький 32 50 

середній 68 28,6 

високий - 21,4 

Вторинне 

тестування 

низький 44 - 

середній 66 64,3 

високий - 35,7 

Організаторські 

здібності 

Первинне 

тестування 

низький 50 28,5 

середній 24 64,2 

високий 26 17,1 

Вторинне 

тестування 

низький 38 - 

середній 42 14,3 

високий 20 85,7 

Адаптований варіант 

методики М. Снайдера 

Комунікативний 

контроль 

Первинне 

тестування 

низький 34 28,5 

середній 48 49,9 

високий 18 21,4 

Вторинне 

тестування 

низький 42 - 

середній 34 64,3 

високий 24 35,7 

 

Перевірка достовірності виявлених відмінностей за допомогою Т–

критерію Вілкоксона показала, що тренінг сприяв зростанню показників 

комунікативних та організаторських здібностей його учасників; достовірність 

змін зафіксована на рівні р≤0,001 (Додаток М). Зауважимо, що позитивну 

динаміку такого характеру ми прогнозувати вже в процесі тренінгу, оскільки 

групи розвивалися динамічно, досліджувані виявляли зацікавленість, уміло 

долали труднощі, які виникали, просили внести корективи в інструкції, щоб ще 

точніше наблизити її до реальних умов правоохоронної діяльності, самі 
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ускладнювали собі завдання тощо. Хоча тренінг проводився в позаудиторний 

час, практично всі його учасники з ентузіазмом брали в ньому участь.  

Первинне дослідження виявило, що у досліджуваних курсантів існує 

чимало проблем комунікативного характеру: стриманість та формальність у 

спілкуванні, обережність та гостра реакція навіть на незначну загрозу, невміння 

швидко та якісно налагодити комунікативний контакт, чітко висловити свої 

ставлення, позиції та емоційні переживання, створити гідний опір напруженій 

ситуації і т. ін. 
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Рис. 3.3.1. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

комунікативних здібностей досліджуваних за методикою КОЗ-1  

 

Моделюючи у тренінгових формах комунікативні ситуації 

правоохоронної діяльності, ми постійно керувались і тим, що правоохоронець 

мусить імперативно впливати на суб’єктів, яких вельми важко схиляти до 

раціонально виваженого, не девіантного і не делінквентного поводження: на 

небезпечних психічно хворих та розумово відсталих; неповнолітніх 

правопорушників; на осіб, які перебувають у стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння, хочуть вчинити суїцид і т. ін. Змоделювати такі 

ситуації нелегко, але можливо й необхідно. Якоюсь мірою нам це вдалося, про 

що свідчать відповідні показники повторного психодіагностування. 
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Рис. 3.3.2. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

організаційних здібностей досліджуваних за методикою КОЗ-1 
 

Так, респонденти експериментальної групи до участі в тренінгу отримали 

такі показники комунікативного контролю (методика Снайдера): 28,5% – 

низький рівень; 49,9% – середній; 21,4% – високий. Після участі: середній – 

64,3%, високий – 35,7%. У контрольній групі значущих змін не відбулось. 

Достовірність цих відмінностей перевірена за допомогою Т-критерію 

Вілкоксона та зафіксована на рівні р≤0,001 (Додаток М, рис. 3.3.3). Учасники 

тренінгу докладали чимало зусиль, щоб навчитися володіти собою, 

компетентно стримувати і/чи виявляти свої емоційні переживання. Якщо на 

початку експерименту це було насамперед і переважно стримування кепкувань, 

стимульованих несерйозним ставленням до вправ, ігор тренінгу та 

приховування збентеження і розчарувань від невдач, безпорадності, то згодом 

курсанти прагнули і могли невимушено та адекватно висловити емоційні 

враження від своїх та інших успіхів і/чи невдач, навчилися конструктивно 

критикувати власне дії, а не паплюжити особистісні властивості. Відтак вони 

виробили спроможність стримувати та контролювати свої негативно забарвлені 

емоційні реакції у провокуючих такі реакції ігрових ситуаціях, демонстрували 

витримку, терпіння, толерантність, гнучкість тощо. 
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Рис. 3.3.3. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

комунікативного контролю досліджуваних за допомогою методики М. Снайдера 

 

За результатами первинного та вторинного тестування за допомогою 

опитувальника Кеттела, варіант А позитивні зміни відбулися і в показниках 

особистісних властивостей учасників тренінгу. (Табл. 3.3.2) 

Таблиця 3.3.2 

Порівняння показників первинного та вторинного психодіагностування за 

допомогою «16-факторного особистісного опитувальника» Р. Кеттела, варіант А,  у % 

Назва методики Назва шкали 
Етапи 

тестування 

Рівень 

вираженості 

показників 

Групи 

Контр-на 

група 

Експерим-на 

група 

«16-факторний 

особистісний 

опитувальник»  

Р. Кеттела, варіант А 

фактор E 

«Підкорений –  

домінуючий»   

Первинне 

тестування 

низький 34 21,4 

середній 54 50 

високий 12 28,5 

Вторинне 

тестування 

низький 36 7,1 

середній 48 57,2 

високий 16 35,7 

фактор N «Гнучкний 

– прямолінійний» 

Первинне 

тестування 

низький 16 28,5 

середній 68 57,2 

високий 16 14,3 

Вторинне 

тестування 

низький 16 - 

середній 76 35,7 

високий 8 64,3 

фактор Q2 

«Самостійний – 

сугестивний» 

Первинне 

тестування 

низький 50 35,7 

середній 34 50 

високий 16 14,2 

Вторинне 

тестування 

низький 38 - 

середній 42 28,6 

високий 18 71,4 
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Нас цікавили насамперед ті фактори, що входять до комунікативного 

блоку згідно з виведенням профілю комплексу індивідуально-психологічних 

властивостей особистості. Так, за результатами першого та повторного зрізів 

експериментальної та контрольної груп серед факторів цього блоку в 

експериментальній зросли такі: за фактором E – «Підкорений – домінуючий» 

високий рівень – з 28,5% до тренінгу до 35,7% після; середній – від 50,0% до 

57,2%; низький зменшився від 21,4% до 7,1%. У контрольній групі значущих 

змін не було. Достовірність виявлених відмінностей перевірена за допомогою 

Т-критерію Вілкоксона і зафіксована на рівні р≤0,026 (Додаток М, рис. 3.3.4). 
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Рис. 3.3.4. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

досліджуваних за  фактором Е методики Р. Кеттела 
 

Отримані показники свідчать, що учасники тренінгу почали поводитись 

активніше й сміливіше, як домінуючі особистості, здатні гідно приймати 

виклики, «тримати удар». Це було помітно в процесі виконання ними вправ, 

зокрема, у тоні спілкування відчутними стали прояви здорової конкуренції, 

зростали винахідливість, фантазія, вигадливість у знаходженні  підручних 

засобів для наочної демонстрації позицій, меседжів. Ці курсанти добре 

засвоїли, що у екстримальних ситуаціях від сміливості та здатності ухвалювати 

адекватні рішення і «тримати удар» залежить не лише успіх як такий, а й власне 

й життя та здоров’я інших. 

В експериментальній групі зросли показники і за фактором N –  «Гнучкий 

– прямолінійний»: високі – з 14,3% до 64,3%; середні – з  57,2% до 35,75; низькі 
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зійшли з 28,5% до 0%. У контрольній групі значущих змін не відбулось. 

Достовірність виявлених відмінностей перевірена за допомогою Т-критерію 

Вілкоксона та зафіксована на рівні р≤0,001. (Додаток М, рис.3.3.5).   
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Рис. 3.3.5. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

досліджуваних – фактор N методики Р.Кеттела 

 

Це свідчить, зокрема, про те, що в учасників тренінгу покращилися 

навички орієнтації в комунікативних ситуаціях за допомогою соціально-

психологічних механізмів взаєморозуміння (ідентифікації, емпатії, рефлексії), 

що виразно виявлялось у зростанні адекватності взаєморозуміння, правильності 

та швидкості виконання групових завдань, знаходженні оптимальних 

алгоритмів взаємодії тощо. 

За фактором Q2 – «Самостійний – сугестивний» показники  

експериментальної групи також покращились. Так, до участі в тренінгу 

курсанти мали такі результати: 35,7% – низький рівень, 50,0% – середній, 14,2% 

– високий; після: низький – 0,0%; середній – 28,6%; високий – 71,4%.  У  

контрольній групі значущих змін не відбулося. Достовірність виявлених 

відмінностей перевірена за допомогою Т-критерію Вілкоксона та зафіксована 

на рівні р≤0,001. (Додаток М, рис.3.3.6). 
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Рис. 3.3.6. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

досліджуваних – фактор Q2 методики Р. Кеттела 

 

Ці зміни свідчать про розвиток самостійності, самодостатності та 

сміливості брати на себе відповідальність за прийняті рішення. Для нас було 

важливим покращити ці показники, оскільки, нагадаємо, перший зріз виявив 

чималі відсотки несамостійності, безініціативності, надмірної залежності від 

групи та керівного складу (44,7%), схильності до визнання власної провини і, 

як наслідок, відсутності ініціативності та сміливості у виборі власної точки 

зору (27,2%). На початку тренінгу все це було помітним – багато  учасників 

його воліли залишатись осторонь активних дій, пошуків, – їм було 

комфортніше спостерігати за діями інших. Але згодом виразно виявилися 

значні зусилля багатьох з них щодо подолання своїх комунікативних бар’єрів, 

утруднень у спілкуванні. Цьому сприяла інтенсивна групова підтримка й 

заохочення їхніх старань та успіхів, особливо у процесі рефлексії та зворотного 

зв’язку. Надалі власна сміливість, ініціативність, вочевидь, починали 

приносити їм задоволення, у них підвищувалася самооцінка, навіть на невдачі 

вони реагували не звичною для них похмуро-настороженою замкненістю, а 

прагненням спробувати ще і ще, тренуватися до досягнення потрібного 

результату.  
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Таблиця 3.3.3 

Порівняння результатів первинного та вторинного тестування даних формувального 

експерименту «16-ти факторний особистісний опитувальник» Р. Кеттела, варіант А, у 

% 

Назва методики Назва шкали 
Етапи 

тестування 

Рівень 

вираженості 

показників 

Групи 

Контр-на 

група 

Експерим

-на група 

«16-факторного 

особистісного 

опитувальника» Р. 

Кеттела, варіант А 

фактор С 

«Емоційно 

нестійкий – 

стійкий, сильне 

Я» 

Первинне 

тестування 

низький 6 35,7 

середній 80 50 

високий 14 14,3 

Вторинне 

тестування 

низький 44 7,1 

середній 38 57,2 

високий 18 35,7 

фактор G 

«Принциповий – 

безпринципний» 

Первинне 

тестування 

низький 28 14,2 

середній 54 64,2 

високий 18 21,4 

Вторинне 

тестування 

низький 30 - 

середній 44 21,4 

високий 26 78,6 

фактор М 

«Непрактичнийь – 

практичний 

Первинне 

тестування 

низький 44 42,9 

середній 38 42,8 

високий 18 14,3 

Вторинне 

тестування 

низький 34 28,5 

середній 42 50 

високий 24 21,4 

 

В учасників тренінгу посилилася воля, зросла емоційна стійкість. Так, за 

фактором С – «Емоційно нестійкий – стійкий, сильне Я» – на початку тренінгу 

курсанти експериментальної групи мали такі результати: 35,7% – низький 

рівень; 50,0% – середній; 14, 3% – високий. Після, відповідно, 7,1%; 57,2%; 

35,7%. У контрольній групі значущих змін не відбулося. Достовірність 

виявлених відмінностей перевірена за допомогою Т-критерію Вілкоксона та 

зафіксована на рівні р≤0,001. (Додаток М, рис. 3.3.7). 

Ці зміни свідчать, що в учасників тренінгу підвищилась емоційна 

стійкість, вони почали краще рефлексувати, розуміти й регулювати свої 

емоційні переживання та знаходити адекватні й ефективні способи й канали їх 

розряки, зберігати емоційну стійкість у стресогенних ситуаціях, зокрема 
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конфліктних. Емоційна нестійкість досліджуваних виявлялася під час тренінгу 

в недостатньо відповідальному ставленні до тренувальної роботи, відхиленнях 

від реалій, деякій капризності, небажанні збагнути, прийняти і намагатися 

вирішувати власні проблеми. На початку формувального експерименту вони 

стверджували, що в них усе гаразд, немає жодних проблем, згодом, що певні 

утруднення все ж були, але вони вже майже усунуті (мовляв, я вже їх 

пропрацював і вони зникли тощо). Але врешті-решт більшість таких осіб 

збагнули, що у них є особистісно-психологічні проблеми, які істотно 

перешкоджатимуть їх професійному становленню та функціонуванню, і що ці 

проблеми варто активно вирішувати і у навчально-виховному процесі ВНЗ, 

зокрема нашого тренінгу, і в майбутній службі за допомогою набутих учінням 

та участю в тренінгу знань, умінь, навичок.  
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 Рис. 3.3.7. Порівняльний графік результатів первинного та повторного 

тестування досліджуваних – фактор С методики Р. Кеттела 

 

Так, усвідомлення неадекватності своїх емоційних переживань та 

неналежного контролю за їх експресією стимулювало багатьох курсантів 

наполегливо виробляти навички саморегуляції емоцій, завдяки чому вони 

навчилися гальмувати і здебільшого стримувати деструктивні щодо 

порозуміння та консенсусу емоційні імпульси, «тримати себе в руках», 

відносно спокійно та стримано відстоювати свої позиції. Ці навички 

допоможуть їм не «зриватись», не замикатись у собі тощо як у майбутній 
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професійній діяльності, так і в сімейних стосунках і взаєминах. Адже відомо, 

що хронічне службове перевантаження, а відтак перенапруження українських 

правоохоронців знаходить деструктивну розрядку і на рідних та близьких зі 

всіма негативними наслідками, що випливають з цього. Належні самоконтроль 

та саморегуляція емоційних переживань є надзвичайно важливими щодо 

використання правоохоронцями зброї. 

Показники за фактором G – «Принциповий – безпринципний» в 

експериментальній групі також помітно покращились: на початку тренінгу вони 

розподілились так: 14,2% – низький рівень; 64,2% – середній; 21,4% – високий. 

Після тренінгу: 0% – низький; 21,4%  – середній; 78,6% – високий. 

Достовірність виявлених відмінностей перевірено за допомогою Т-критерію 

Вілкоксона та зафіксовано на рівні р≤0,001. (Додаток М, рис.3.3.8). 
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Рис. 3.3.8. Порівняльний графік результатів первинного та повторного 

психодіагностування досліджуваних – фактор G методики Р. Кеттела 
 

Як бачимо, в учасників тренінгу помітно зріс рівень відповідальності, 

вимогливості до себе й до інших, що є необхідною умовою та одним з 

найпотужніших чинників компетентної правоохоронної діяльності. 

І в контрольній групі високі показники за цим фактором помітно зросли – 

з 18,0% до 26,0% (достовірність зафіксована на рівні р≤0,04). Каузально 

пов’язати це з перекладанням на курсантів контрольної групи значної частини 

обов’язків експериментальної доволі важко.  
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В експериментальній групі змінилися показники і за фактором М – 

«Непрактичний – практичний». На початку експерименту досліджувані мали 

такі результати: 42,9% – низький рівень; 42,8% – середній; 14,3% – високий. 

Після проходження тренінгу: 28,5% – низький; 50,0% – середній; 21,4% – 

високий. У контрольній групі значущих змін не відбулося (табл./дод 3.3). 

Достовірність виявлених відмінностей перевірено за допомогою Т-критерію 

Вілкоксона та зафіксовано на рівні р≤0,006 (Додаток М, рис.3.3.9). 
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Рис. 3.3.9. Порівняльний графік результатів первинного та повторного 

психодіагностування досліджуваних – фактор М методики Р. Кеттела 
 

У Розділі 2 показано, що й низькі показники за цим фактором є 

сприятливими щодо розвитку і ефективного функціонування комунікативної 

компетентності правоохоронців. Вони вказують на практичність, прозаїчність, 

реалістичність, особистісну зрілість респондентів, їх тверезість в оцінюванні 

обставин та людей, адекватну орієнтацію в життєвих ситуаціях, спроможність 

ефективно вирішувати практичні проблеми. Середні показники – ще й на 

широкі інтелектуальні інтереси. Несприятливим щодо ефективності 

правоохоронної діяльності проявом високих показників фактора М може бути 

лише напруженість внутрішнього світу, яка сприяє непрактичності та 

байдужості щодо буденних питань і щоденних проблем, знижує значущість та 

привабливість пересічно-практичних цінностей та реальних подій. Можливо, 

підвищення показників за цим фактором після тренінгу свідчить про 
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інтенсифікацію в учасників тренінгу самопізнання, що актуалізувало 

самоорганізацію та саморегуляцію, спрямовані на самовдосконалення. Адже в 

процесі тренінгу ми постійно, по-різному підводили до позиції, що особистісні 

властивості, котрі трактуються як негативні, несприятливі, суб’єкт за 

допомогою належної «роботи над собою» може нівелювати принаймні чимало з 

них або трансформувати у позитивні, сприятливі. Наприклад, упертість – у 

цілеспрямованість, надмірну підозріливість – у оптимальну поміркованість, 

обережність тощо.  

Після тренінгу в його учасників покращилися показники за фактором Q1 

«Радикальний – консервативний»: високий рівень – зросли з 7,1% до 35,7%, 

середній – впали з 71,4% до 64,3%, низький – з 21,45 до 0. Ці відмінності 

перевірено за допомогою Т-критерію Вілкоксона та зафіксовано на рівні 

р≤0,001. (Додаток М, табл.. 3.3.4, рис.3.3.10). У контрольній групі змін не 

було. 

 

 

Таблиця 3.3.4 

Порівняння результатів первинного та вторинного тестування даних формувального 

експерименту («16-факторний особистісний опитувальник» Кеттелла, варіант А , у % 

 

Назва методики Назва шкали 
Етапи 

тестування 

Рівень 

вираженост

і 

показників 

Групи 

Контр-на 

група 

Експерим-

на група 

«16-факторний 

особистісний 

опитувальник»          

Р. Кеттела, варіант А 

фактор Q1 

«Радикальний – 

консервативний» 

Первинне 

тестування 

низький 26 21,4 

середній 68 71,4 

високий 8 7,1 

Вторинне 

тестування 

низький 28 - 

середній 46 64,3 

високий 26 35,7 

фактор Q3 

«Дисциплінований 

– спонтанний» 

Первинне 

тестування 

низький 32 28,6 

середній 50 50 

високий 18 21,4 

Вторинне 

тестування 

низький 36 - 

середній 50 35,7 

високий 12 64,3 
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Продовження таблиці 3.3.4 

 

Назва методики Назва шкали 
Етапи 

тестування 

Рівень 

вираженос

ті 

показників 

Групи 

Контр-на 

група 

Експерим-

на група 

«16-факторний 

особистісний 

опитувальник»         

Р. Кеттела, варіант А 

фактор Q4 

«Спокійний – 

напружений» 

Первинне 

тестування 

низький 36 28,6 

середній 54 50 

високий 10 21,4 

Вторинне 

тестування 

низький 26 28,6 

середній 46 64,3 

високий 28 7,1 

 

Ці зміни свідчать, що після тренінгу курсанти стали відкритішими і 

лояльнішими щодо нових ідей, відмінних від їхніх поглядів, позицій. На 

початку тренінгу чимало з них керувалися засвоєними, звичними стандартами, 

стереотипами, зазнавали внаслідок цього фіаско, дратувалися, не розуміючи, в 

чому полягає причина їхніх невдач, відкидали, не приймали запропоновані, 

радикально відмінні від їхніх патерни поводження тощо. Однак згодом, 

збагнувши ефективність цих патернів, вони все легше та з більшою 

зацікавленістю і бажанням вивчали й відтворювали їх, ставили тренеру 

уточнювальні питання, критично аналізували і обговорювали з іншими 

учасниками власний життєвий досвід, не соромилися визнати свої 

комунікативні поразки тощо.   
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Рис. 3.3.10. Порівняльний графік результатів первинного та повторного тестування 

досліджуваних – фактор Q1 методики Р.Кеттела 
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Відбулися позитивні зміни і за фактором Q3 – «Дисциплінований – 

спонтанний». На початку тренінгу його учасники мали такі результати: 28,6% – 

низький рівень; 50,0% – середній; 21,4% – високий. Після: низький – 0%; 35,7%  

– середній;  35,7% – високий. Достовірність цих змін перевірено за допомогою 

Т-критерію Вілкоксона та зафіксована на рівні р≤0,001. У контрольній групі 

змін не було. (Додаток М, рис.3.3.11). 
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Рис. 3.3.11. Порівняльний графік результатів первинного та повторного 

психодіагностування досліджуваних – фактор Q3 методики Р. Кеттела 
 

Зміни за цим фактором указують на активацію самоорганізації, 

саморегуляції, а відтак здатності організовувати інших та управляти ними.  

За фактором Q4 – «Спокійний – напружений» високі  показники 

знизились із 21,4% до 7,1%, середні зросли з 50% до 64,3%, низькі – без змін  – 

28,6%. Достовірність –  р≤0,047. Контрольна група – без змін. (Дод. М, 

рис.3.3.12).  
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Рис. 3.3.12. Порівняльний графік результатів первинного та повторного 

психодіагностування досліджуваних – фактор Q4 методики Р. Кеттела 
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Такі зміни за цим фактором свідчать, що тренінг знизив емоційну напругу 

учасників. Вони навчилися розслаблятись і гальмувати імпресію та експресію 

своїх надмірних та недоречних емоційних реакцій. Наприкінці тренінгу і 

спостереження показувало, що учасники здебільшого перебувають в стані 

спокою, вдоволення, впевненості у собі, що є потужним чинником успішності 

правоохоронця. 

Порівняльний аналіз змін особистісних властивостей курсантів 

експериментальної групи дозволив вивести профіль особистості майбутніх 

правоохоронців до та після їх участі у тренінгу (Додаток М, рис.3.3.13). 
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Рис. 3.3.13. Профіль особистості майбутніх правоохоронців (методика Р. Кеттела)  

до проведення формувального експерименту та після 
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Отже, як видно з цього профілю, на статистично значущому рівні  

зменшилась емоційна напруга (високі показники: 1-й зріз – 24,7%, 2-й зріз – 

7,1%) та зросли решта показників (гнучкість, самостійність, принциповість 

та ін.). Так, виразніше окреслилися стійкі тенденції прояву активності та 

сміливості (високі: зріз 1 – 28,5%, 2 – 35,7%); покращилися навички 

орієнтації в комунікативних ситуаціях (високі: зріз 1 – 14,3%, 2 – 64,3%); 

зросла самостійність у виборі стратегії й тактики поводження у складних, 

зокрема конфліктних, ситуаціях (високі: зріз 1 – 14,2%, 2 – 71,4%); 

підвищились: емоційна стійкість (високі: зріз 1 – 14,3%, 2 – 35,7%); рівень 

відповідальності (високі: зріз 1 – 21,4%, 2 – 78,6%); адекватність 

самопізнання та самооцінки (високі: зріз 1 – 14,3%, 2 – 21,4%); відкритість 

щодо нових ідей (високі: зріз 1 – 7,1%, 2 – 35,7%); працездатність (високі: 

зріз 1 – 21.4%, 2 – 64,3%). 

Отже, наведені зміни показників достовірно, на високому рівні 

статистичної значущості свідчать, що розроблений та апробований нами  

тренінг є валідним та ефективним психолого-педагогічним засобом 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців , 

коректним щодо виконання завдань та досягнення мети нашого 

дисертаційного дослідження.   

Ці зміни також свідчать, що традиційні методи навчання менш дієві, 

порівняно з тренінговими (показники повторного зрізу контрольної групи). 

Це – вагома підстава стверджувати, що інтенсивне застосування 

інтерактивно-розвивальних методик є необхідною психолого-педагогічною 

умовою та ефективним засобом розвитку комунікативної компетентності  

майбутніх правоохоронців. 
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3.4.  Зміни у навчально-виховному процесі правоохоронних ВНЗ, 

яких вимагає створення ефективних психолого-педагогічних умов 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

правоохоронної діяльності 

 

Насамперед необхідно розробити ефективну систему навчальних 

дисциплін, тем, у яких висвітлюються науково-теоретичні положення, 

концепти ефективного спілкування, керуючись науковим кредо Кірхгофа 

«Немає нічого більш практичного, ніж хороша теорія». Тільки на такому 

психолого-педагогічному базисі уможливлюється цілковите використання 

навчально-розвивально-виховного потенціалу всіх інших умов, форм і 

методів розвитку комунікативної компетентності, як і будь-якої іншої.  

На цьому базисі мають розвиватись інтерактивні методи  навчання, в 

яких студенти, курсанти є активними суб’єктами пізнавальної діяльності, 

що значною мірою забезпечується їх самоорганізацією, саморегуляцією й 

діалогічним спілкуванням із викладачами. Як показує досвід країн, у яких 

освіта дійсно ефективна, прогресивна, така суб’єктна активація пізнавальної 

діяльності досягається шляхом відповідних трансформацій та 

вдосконалення змісту теоретичної підготовки й ефективним 

стимулюванням самостійних пізнавальних пошуків студентів, курсантів.  

Теоретична підготовка в такій освіті забезпечується: інформативними, 

проблемними, візуалізуючими лекціями; семінарськими заняттями, 

побудованими на основі діалогу; колоквіумами, тьюторськими  заняттями, 

практиками, в яких студенти, курсанти мають можливість апробувати 

набуті професійні знання та вміння; реальною участю у науково-дослідній 

роботі. 

Комунікативну компетентність вельми ефективно розвивають так 

звані комунікативні практикуми, спрямовані на вдосконалення мовлення 

[314]. 
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Діалогічні семінарські заняття вимагають широкого використання 

відповідних їх тематиці проблемних ситуацій, пошук виходу з яких 

потужно активує інтелектуально-пізнавальні процеси суб’єкта. Так, у 

процесі нашого дослідження ми пропонували викладачам використати такі 

проблемні ситуації: встановити контакт із представниками різних типів 

особистості (циклотиміками, шизотиміками, епітиміками та ін.), 

темпераменту тощо; назвати і охарактеризувати стрес-фактори, що діють в 

процесі професійного спілкування правоохоронців, «критикуй позицію 

суб’єкта, а не його особистість» і т. ін. При цьому ми спонукали курсантів 

спочатку в уяві, мисленнєво програвати свої дії, передбачати ефект 

меседжів, керуючись твердженням А. Кідрона, що здатність суб’єкта діяти 

«в умі» забезпечує «контрольовану спонтанність» – важливу умову й 

складову комунікативно компетентного поводження [145]. 

Ефективним засобом розвитку комунікативної компетентності є 

комплексні психолого-дидактичні завдання, які для майбутніх педагогів 

розробляли Л. Орбан-Лембрик,  Н. Вітюк, В. Кан-Калік, В. Семиченко, 

М.  Станкін та ін. Їх можна і треба адаптувати для майбутніх 

правоохоронців, що ми й зробили в процесі підготовки до формувального 

експерименту, який показав, що такі завдання розвивають адекватність 

самопізнання, уміння вести діалогічну бесіду, корегують неконструктивні 

комунікативні налаштування та установки.  

Необхідною складовою системи навчальних курсів, тем, у яких 

висвітлюються науково-теоретичні положення, концепти ефективного 

спілкування, є відповідна філологічна тематика, включно з вправами і 

техніками розвитку логічного, правильного, виразного мовлення.    

Виняткову увагу варто приділяти вивченню державної, української 

мови, що має забезпечувати оволодіння словниковим багатством, своєрід-

ністю звукової та інтонаційної системи рідної мови, словотворчими 

властивостями, особливостями граматичної будови, художньо-

зображувальними засобами [13, с. 3-4]. Філологічні курси в правоохоронних 
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навчальних закладах, окрім вивчення орфографії, мовленнєвих конструкцій, 

опрацьовання ділової документації тощо, мають включати основи культури, 

мімічної та пантомімічної виразності мовлення. Адже істотними 

складовими правової культури є не лише вміння належним чином складати і 

опрацьовувати юридичні документи, давати юридичні поради, 

консультувати, а й ефективно в правовому сенсі спілкуватись у так званих 

нестандартних правоохоронних ситуаціях.  

Мовознавці довели, що мовленнєві навички найбільш ефективно 

формуються і розвиваються у змодельованих щодо кожної з них ситуаціях 

спілкування, які потрібно активно використовувати і вдосконалювати. Як 

показує методичний досвід, моделювання філологами типових, характерних 

ситуацій професійного спілкування для формування й розвитку 

професійних мовленнєвих навичок майбутніх фахівців можливе, ефективне 

й необхідне.  

Так, під час вивчення теми «Процесуальні акти в кримінальних 

справах та їх мовне оформлення» (складання протоколу) з майбутніми 

правоохоронцями можна провести рольову гру «Допит свідка» (фабула – 

крадіжка, хуліганство тощо). А при написанні протоколу огляду місця події 

показати відповідні фрагменти кінофільмів «Місце зустрічі змінити не 

можна», «Вулиці розбитих ліхтарів». Перегляд відеозаписів реального 

професійного спілкування правоохоронців відкриває широкі можливості 

для критичного аналізу, виявлення упущень, промахів, як і вдалих, влучних 

впливів, для діалогічно-дискусійного обміну враженнями, думками тощо, як 

і відповідні матеріали теле- і радіопередач, фахових видань, творів 

художньої літератури тощо [323, с. 207-208]. 

Для заочної та дистанційної форм навчання варто розробити творчі 

завдання на кшталт «Мій ідеал комунікативної культури правоохоронця» , 

«Що я змінив би у комунікативній підготовці та перепідготовці працівників 

ОВС», «Державна мова в діяльності правоохоронців» і т. ін. 
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Свою ефективність засвідчили змодельовані типові професійні діалоги 

на теми «Зустріч на контрольно-пропускному пункті», «Телефонна 

розмова» (з різними співбесідниками: правопорушниками, свідками, 

начальством тощо),  виступ у телепередачі на тему «Увага! Розшук», бесіда 

дільничного інспектора з мешканцями будинку і т. ін. Такі діалоги 

розвивають уміння імпровізувати, мовний етикет, правильність мовлення 

курсантів [323, с. 208]. Психолого-педагогічною умовою належного 

відпрацювання мовленнєвих умінь, навичок у таких змодельованих 

ситуаціях є поступове ускладнення їх шляхом уведення аргументованих 

інтерпретацій тощо. 

Важливою психолого-педагогічною умовою розвитку комунікативної 

компетентності є належне використання кооперативного (поєднаного) 

навчання, яке засновується на співробітництві, взаємодії студентів, 

курсантів у групах, що не лише підвищує інтенсивність їх пізнавальної 

діяльності, а й формує та розвиває комунікативні вміння й навички 

досягнення взаєморозуміння задля взаємодії. У процесі такого навчання 

його суб’єкти мають аргументовано висловлювати свої міркування, позиції, 

що вчить їх чути комунікантів (намагатись адекватно зрозуміти їхні 

меседжі), розглядати поставлену проблему «їхніми очима», з їхніх позицій, 

толерантно ставитись до точок зору, які розходяться з власними, тощо. 

Доведено, що воно також сприяє оптимальній розкутості у спілкуванні, 

спроможності взаєморозуміння і взаємодопомоги задля взаємодії, підвищує 

мотивацію досягнення в навчанні та поліпшує сприйняття нового матеріалу 

[323, с.250]. 

В ідеалі розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців мав би бути індивідуалізованим: індивідуально-

психологічні властивості кожного курсанта, студента вивчають психологи, 

а відтак ці властивості враховуються викладачами в індивідуальній 

навчально-виховній роботі з ними. Будемо сподіватися, що колись така 
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індивідуальна робота посяде гідне місце і в українських ВНЗ, зокрема 

правоохоронних.  

Істотним фактором негараздів української вищої освіти, суттєве 

зниження її рівня є обмаль достатньо кваліфікованих викладачів, 

майстерних педагогів. Про це свідчать недостатня готовність абсолютної 

більшості випускників до роботи за фахом, надто низький рівень їх 

професійних знань та вмінь, перевірки МОН України, спостереження, 

опитування студентів та ін. Якщо ця серйозна проблема радикально не 

вирішиться на рівні держаної політики, то жодні психолого-педагогічні 

умови не забезпечать розвитку жодної професійної компетентності 

майбутніх спеціалістів.  

Керівникам правоохоронних ВНЗ, які прагнуть створити належні 

психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців, рекомендуємо такі першочергові нововведення:  

– включити в плани роботи науково-методичних семінарів і 

предметно-методичних секцій обговорення актуальних проблем 

професійного та педагогічного спілкування; 

– увести в навчальні плани спецкурси, тренінги, спрямовані на 

формування й розвиток комунікативних знань, умінь, навичок, необхідних 

правоохоронцю для успішної професійної діяльності; 

– запрошувати відомих фахівців у сфері спілкування (науковців, 

юристів, слідчих, оперативників) для проведення бесід з майбутніми 

правоохоронцями про важливі аспекти професійного спілкування;  

– здійснювати постійний моніторинг оцінки студентів, курсантів 

якості їх комунікативної підготовки, пропозицій щодо підвищення її рівня. 

          Вагомим здобутком психолого-педагогічного дослідження будь-якої 

професійної діяльності, її складових є включення обґрунтованих на підставі 

його результатів особистісно-психологічних властивостей, необхідних для 

успішного функціонування фахівця цієї діяльності, у психограму – «…опис 

(іноді перелік) вимог, які висуває певна професія до психофізіологічних, 
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психічних, інтелектуальних якостей людини, її професійних здатностей і 

здібностей. Використовується у процесі професійного відбору серед 

кандидатів на оволодіння певною професією» [294, с. 271].  

Важливі, вагомо обґрунтовані, плідні положення щодо психологічного 

відбору майбутніх правоохоронців, розробки психограм правоохоронних 

професій містять праці Д. Александрова, В. Андросюка, О. Бандурки, 

В. Бодрова, В. Барка, С. Бочарової, О. Боченкова, О. Глушка, 

Є. Запорожцева, Ю. Ірхіна, С. Ірхіної, Л. Казміренко, Я. Кондратьєва, 

М. Корольчука, В. Крайнюк, Б. Кулагіна, Б. Ломова, М. Макаренка, 

С. Максименка, В. Медведєва, А. Москаленка, І. Приходька, О. Столяренка, 

О. Тімченка, П. Турзіна, О. Шаповалова, Г. Юхновця, С. Яковенка та ін..  

На підставі цих положень розроблено державні документи щодо 

психологічного відбору претендентів на роботу у правоохоронні структури: 

наказ МВС України від 28.07.2004 № 842 «Про подальший розвиток служби 

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів 

внутрішніх справ України» [286], Методичні рекомендації про порядок 

професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в органах 

внутрішніх справ України від 21 червня 2007 року, № 6/2/1 – 3420. Серед 

названих у цих документах властивостей, необхідних кандидатам на службу 

в ОВС України, три є власне комунікативними:  

а) здатність працівників до інтенсивної комунікації, як із цивільними, 

так і з асоціальними та кримінально-орієнтованими особами; 

б) постійна інтелектуальна активність (аналіз ситуації та інформації, 

що швидко змінюються або можуть змінитися, необхідність прийняття 

рішення в умовах обмеженого часу); 

в) кмітливість у встановленні вербальних контактів, уміння 

приховувати власні наміри при проведенні оперативних дій з іншими 

людьми, здатність уживатись у ролі різноманітних соціальних та 

професійних типів тощо.  
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Сприятливими щодо розвитку і функціонування цих властивостей є 

комунікабельність, соціабельність, пластичність, соціально-психологічний 

інтелект. Отже, у показниках психограми правоохоронних професій мають 

знайти належне відображення ці та корелюючі з ними властивості, котрі 

являють собою задатки, з яких розвиваються комунікативні здібності .  

Як зазначалося, такі властивості притаманні екстравертам.  

Екстравертами є холерики й сангвініки, що, зокрема, виявляється в їхній 

експресивності, балакучості, комунікабельності; вони мають багато друзів, 

приятелів, знайомих. У сангвініків – ще й у пластичності, соціабельності, 

переважно гумористичному й веселому налаштуванні. Серед 

конституційно-антропометричних типів людини – циклотиміки-пікніки, 

вісцеротоніки-ендоморфи, які за основними характеристиками 

темпераменту належать до сангвініків. Отже, ці темпераментальні та 

конституційно-антропометричні властивості мають слугувати маркерами у 

професійному доборі майбутніх правоохоронців.  

У майбутньому ми плануємо поглиблено дослідити задатки 

темпераментальної та конституційно-антропометричної природи, 

сприятливі щодо розвитку комунікативних здібностей, і на їх основі – 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців. А відтак 

адаптувати існуючі методики діагностики вказаних індивідуально-

типологічних властивостей щодо професійного відбору правоохоронців, а, 

можливо, й розробити нові. 

Діагностику професійної придатності соціально-психологічного 

інтелекту абітурієнтів правоохоронних навчальних закладів можна 

здійснювати за допомогою відповідних тестів та проблемних ролево-

ігрових ситуацій, які мають валідно й надійно показувати спроможності: 

адекватно зрозуміти сутність поставленого завдання, мету правоохоронця і 

їх співрозмовників у комунікативній ролево-ігровій ситуації, чітко 

визначити свою позицію і аргументовано, розважливо обстоювати її, 

ставити коректні питання та коректно відповідати на поставлені запитання, 
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демонструвати внутрішній спокій, доброзичливість, привітність, 

вихованість зокрема й у реагуванні на будь-які спроби спровокувати 

конфлікт, об’єктивно і правильно аналізувати свої хибні та правильні дії, 

меседжі.  Ми плануємо розробити такі психодіагностичні методики у 

процесі подальшої розробки проблематики комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців.    
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Висновки до третього розділу 

1. Науково-методичною основою формувально-експериментальної 

складової нашого дисертаційцного дослідження стало положення, що 

інтерактивно-тренінгові методи є ефективним засобом загальної психологічної 

підготовки фахівців правоохоронної діяльності та розвитку їх комунікативної 

компетентності, комунікативних умінь і навичок.  

2. Основним алгоритмом запропонованої тренінгової програми «Розвиток 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців» є супровід подачі 

знань, які мають засвоїти її учасники, демонстрацією зразків для 

цілеспрямованого наслідування (відеоматеріали, ролево-ігрові ситуації тощо). 

А. Бандура назвав поводження, за яким суб’єкт соціального научіння 

спостерігає як за зразковим для себе, щоб відтворювати його, закласти у 

патерни своєї поведінки, моделлю. Тому нашу тренінгову програму можна 

назвати формувально-експериментальною моделлю розвитку комунікативної 

компентності майбутніх правоохоронців.   

3. Мета тренінгу «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців» – психокорекція і розвиток істотних складових усіх 

функціональних структур цієї компетентності: мотиваційної, ціннісно-

орієнтаційної, інтелектуально-когнітивної (знання), емоційної, конативної 

(комунікативні вміння й навички). Релевантними щодо цієї мети виявилися 

такі методи, як міні-лекції, бесіди, дискусії, рольові ігри, вправи, моделювання 

професійних діалогів, соціальна перцепція, самодіагностика, самозвіти, уявне 

поводження в різних комунікативних ситуаціях і т. ін. (незалежна 

експериментальна змінна).   

4. За допомогою добору інформації, розрахованої на емоцію зацікавлення 

учасників, вдалося переконати їх, що комунікативна компетентність 

(майстерність професійного спілкування) – необхідна умова успішної 

правоохоронної кар’єри, чим було виконано першу необхідну умову ефективності 

тренінгу: вони мають прагнути засвоїти диспозиції, знання та вміння, ангажовані 

як можливий результат проходження тренінгових процедур, як конче необхідні їм.  
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5. Зміст і форма подачі теоретично-освітніх складових тренінгу також 

добирались і структурувались з огляду на емоційну зацікавленість учасників, 

що разом з діалогічними дискусіями, якими завершувався виклад теоретичних 

положень, забезпечило ефективність цих складових. В основу їх змісту 

покладено описи комунікативної компетентності правоохоронців, висвітлені у 

Розділах 1 і 2: механізмів взаємовпливу та взаєморозуміння, авторитетту й 

референтності, ефективних вербальних і невербальних чинників та засобів 

впливу у процесі спілкування тощо, а також технік продуктивного слухання, 

конструктивного виходу з комунікативних конфліктів, самоконтролю, 

ефективних стратегій поведінки під час психологічної та/або силової боротьби з 

різними видами правопорушників та ін.  

6. Створення необхідної для ефективності тренінгу мотиваційної та 

когнітивної бази забезпечило продуктивність відпрацювання вмінь і навичок 

оптимального спілкування, спонукання співрозмовника до співпраці, контролю 

за власними емоційними реакціями, соціальної перцепції, застосування 

ефективних прийомів невербальної комунікації і т. ін. 

7. Ефективності тренінгу істотно сприяло постійне стимулювання 

пізнавальної активності учасників за допомогою «мозкових штурмів», творчих 

завдань, вправ для подолання скутості та «розігріву»: психогімнастики, 

«криголамів», дискусій після виконання психотехнічних вправ, ділових та 

рольових ігор, групового рефлексування згідно з принципом «тут і тепер», 

визначення можливостей перспективного застосування набутих знань, умінь, 

навичок. 

8. Порівняння результатів зрізів експериментальної групи, проведених до 

і після тренінгу, достовірно  показало, що у курсантів цієї групи статистично 

значущо покрашилися показники всіх властивостей, які зазнавали 

психокорекційно-розвивального впливу: комунікативних здібностей; 

активності; сміливості, впевненості в собі, що інтегруються у спроможності 

гідно приймати виклики, «тримати удар», конкурувати, діяти винахідливо, 

креативно, долати свої особисті комунікативні бар’єри, труднощі у 
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налагоджуванні контактів на підставі досягнення взаєморозуміння і 

порозуміння з метою взаємодії і т. ін.; емоційної стійкості у стресогенних, 

зокрема конфліктних ситуаціях; рефлексування, розуміння й регулювання своїх 

емоційних переживань (здатності «тримати себе в руках») та знаходити 

адекватно-ефективні способи й канали їх розрядки тощо; відповідальності й 

вимогливості до себе та до інших (необхідної умови та потужного чинника 

компетентної правоохоронної діяльності); відкритості й лояльності щодо нових 

ідей, відмінних від власних поглядів, позицій; уміння розслаблятись, 

розряджати свою надмірну емоційну напругу та ін. У контрольній групі жодних 

статистично значущих змін такого роду не виявлено.   

9. Отже, порівняння результатів зрізів експериментальної групи, 

проведених до і після тренінгу свідчать, що розроблена та апробована нами у 

формувальному експерименті тренінгова програма є валідним та ефективним 

засобом розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, а 

широке й активне, передбачене у навчальних програмах використання в цьому 

розвивальному процесі інтерактивно-тренінгових методів – необхідною 

психолого-педагогічною умовою розвитку усіх функціональних структур цієї 

компетентності: мотиваційної, ціннісно-орієнтаційної, інтелектуально-

когнітивної (знання), емоційної, конативної (комунікативні вміння й навички).  

10. Але тільки тренінги, тим більше епізодичні, не можуть забезпечити 

належного розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців. 

Тому необхідною психолого-педагогічною умовою належної ефективності 

цього розвивального процесу є певні зміни у навчально-виховному процесі 

відомчих ВНЗ: 1) «суб’єкт-об’єктну» парадигму цього процесу необхідно 

трансформувати у «суб’єкт-суб’єктну» на засадах кооперативного навчання, 

основою якого є активна співпраця педагогів і студентів, курсантів, що не лише 

підвищує ефективність їх навчання, а й розвиває уміння й навички досягнення 

взаєморозуміння та порозуміння задля взаємодії і включає: проблемні, 

візуалізуючі лекції; діалогічно-дискусійні семінари; належним чином 

організовану самостійну та індивідуальну роботу; реальну практичну 
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апробацію набутих знань і вмінь і т. ін.; 2) забезпечення ґрунтовної етичної, 

правової, культурологічної освіти, яка формує суб’єктно-когнітивну базу 

духовно-моральної спрямованості, як основи авторитету, референтності, 

автентичної культури, що конативно виявляється в культурі поводження, 

спілкування й сприяє довірі до суб’єкта.  

11. Істотним чинником розвитку духовно-моральної спрямованості, 

культури вихованців є авторитет, референтність, культура їхніх вихователів, 

що, по-перше, чинить на них відповідний розвивальний вплив, по-друге, є 

необхідною умовою і потужним фактором здорового морально-психологічного 

клімату в навчальному мікросоціумі, який розвиває: 1) моральність студентів, 

курсантів (основи авторитету); 2) вміння й навички продуктивного, 

конструктивного спілкування. Отже, авторитет, референтність, культура 

педагогів, керівників правоохоронних навчальних закладів та здоровий 

морально-психологічний клімат в них – важливі психолого-педагогічні умови 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців.  
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів комплексного дослідження психолого-

педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців дозволяє зробити такі висновки:  

1. Комунікативна компетентність правоохоронця є комплексом тих 

особистісних властивостей, знань, умінь і навичок, які забезпечують 

ефективність його професійного спілкування. Основна функція 

професійного спілкування правоохоронців – правовий вплив на громадян, 

який здебільшого відбувається в ситуаціях психологічного тиску. Тому 

ефективність цього впливу забезпечується належним володінням 

правоохоронцями соціально-психологічними механізмами взаємовпливу 

(асертивним переконуванням, навіюванням, емоційним зараженням) та 

взаєморозуміння (ідентифікації, емпатії, рефлексії). Необхідною умовою 

ефективності використання правоохоронцем цих механізмів, як і всіх 

інших засобів впливу на комунікантів, є його авторитет та референтність. 

Основа авторитету особистості – орієнтація на гуманістичні духовно-

моральні цінності, що у взаєминах виявляється як доброзичливість, 

справедливість і т. ін. і забезпечує довіру до неї. Основа референтності – 

професійність. Головний суб’єктний чинник розвитку професійності – 

мотивація досягнення у професійній діяльності (стати успішним 

фахівцем).  

2. Основні психолого-педагогічні умови розвитку вказаних 

властивостей і спроможностей у майбутніх правоохоронців: а) належний 

рівень професійної підготовки, спрямованої на формування основ 

професійності, що базується на мотивації досягнення; б) якісна етична і 

культурологічна освіта, спрямована на формування когнітивної бази їх 

гуманістичної спрямованості; в) здоровий морально-психологічний клімат 

у навчальному мікросоціумі, який розвиває і моральні якості, і 

продуктивні комунікативні вміння й навички студентів, курсантів через  

механізми групової інтеракції, ідентифікації та ін. 
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3. Професійне оволодіння механізмами взаємовпливу і 

взаєморозуміння вимагає: а) соціально-психологічної підготовки за 

допомогою навчальних курсів, які закладуть основи необхідних для цього  

знань. Необхідною умовою ефективності викладання таких навчальних 

курсів є суб’єкт-суб’єктна освітня парадигма, якій відповідають 

кооперативне та інші інтерактивні методи навчання, котрі засновуються на 

активній співпраці педагогів і студентів, курсантів, що істотно підвищує 

якість їх учіння, розвиває уміння й навички досягнення взаєморозуміння 

задля взаємодії; б) широкого застосування інтерактивно-тренінгових 

методів.  

4. Результати емпіричного дослідження показали, що комунікативні 

та пов’язані з ними особистісні властивості досліджуваних майбутніх 

правоохоронців загалом є сприятливими щодо розвитку їх комунікативної 

компетентності. Зокрема, відсутні меркантильно-корисливі мотиви вибору 

професії, домінує шляхетно-громадянська й зацікавлена змістом 

правоохоронної діяльності мотивація цього вибору. Серед найбільш 

значущих властивостей правоохоронця на першому місці за кількістю 

виборів – «відповідальність» та «вміння легко спілкуватись». Отже, 

переважна більшість досліджуваних усвідомлюють, що успішність в 

обраній ними професії визначається насамперед відповідальним 

ставленням до службових обов’язків (що є істотною складовою авторитету 

та референтності) і володінням мистецтвом спілкування. Факторний аналіз 

отриманих емпіричних даних показав, що найбільш сприятливим щодо 

розвитку комунікативної компетентності правоохоронця є комплекс таких 

властивостей: комунікативні та організаторські здібності, 

комунікабельність, сміливість, самоконтроль, щирість та відвертість у 

ставленні до людей і поводженні з ними. У досліджуваних ці властивості 

загалом переважають. Найбільш несприятливим – тривожність, 

напруженість, дратівливість, емоційна лабільність, неповага до соціальних 

імперативів, принципів, норм, надмірна м’якість характеру. Ці властивості 
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піддавалися психокорекції, яку проведено у процесі формувального 

експерименту.   

5. Формувальну програму розроблено з урахуванням отриманих 

значущих емпіричних даних і спрямовано на розвиток: а) мотивації 

досягнення щодо компетентного професійного спілкування; б) знань, 

необхідних для успішної участі в тренінгу; в) умінь і навичок 

оптимального правоохоронного спілкування. Порівняння результатів зрізів 

експериментальної групи, проведених до і після тренінгу, показало, що в 

ній суттєво покращилися показники: комунікативних здібностей, 

комунікабельності, активності, сміливості, впевненості в собі, здатності 

гідно приймати виклики, конкурувати, діяти винахідливо, долати свої 

комунікативні бар’єри, труднощі в налагоджуванні контактів, емоційної 

стійкості у конфліктних ситуаціях, розуміння й конструктивного 

регулювання своїх негативних емоційних реакцій, відповідальності й 

вимогливості до себе та до інших, відкритості й лояльності щодо нових 

ідей тощо. У контрольній вибірці жодних змін такого характеру не 

виявлено.  

Таким чином, основними психолого-педагогічними умовами 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців є: 

системне використання всіх обґрунтованих нами освітніх засобів 

формування когнітивної бази професійної референтності загалом і 

комунікативної компетентності зокрема та гуманістичної ціннісно-

орієнтаційної спрямованості – основи авторитету правоохоронця; широке 

й активне застосування інтерактивно-тренінгових методик, які розвивають 

складові усіх функціональних структур комунікативної компетентності: 

мотиваційної, ціннісно-орієнтаційної, інтелектуально-когнітивної, 

емоційної, конативної; здоровий морально-психологічний клімат у їх 

навчальному мікросоціумі, в умовах якого групова інтеракція відчутно 

сприяє розвитку комунікативної компетентності його членів.  
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 Перспективи подальших досліджень у межах цієї теми вбачаємо у 

вивченні інтелектуальних аспектів спілкування, задатків 

темпераментальної природи, сприятливих щодо розвитку комунікативних 

здібностей, їх психодіагностики, комунікативних стилів фахівців 

правоохоронної діяльності.   
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Додаток А 

Анкета – самозвіт 

«Самооцінка своїх комунікативних здібностей, спроможностей, знань, 

умінь» 

Вік ………….       Стать ……….     № п/п ……… 

1. Чи вважаєте Ви свій словниковий запас достатньо великим? 

2. Чи можете Ви змінити напрям бесіди за власним бажанням? 

3. Ви завжди враховуєте інтереси іншого під час спілкуванні? 

4. Вас бентежить перспектива спілкування з високопоставленою особою? 

5. Ви можете чітко сформулювати свої вимоги до підлеглих? 

6. Ви здатні організувати спільну роботу в групі? 

7. Ви можете «загнати» людину у «глухий кут» гострими запитаннями? 

8. Ви маєте досвід спілкування з людьми, що належать до різних прошарків 

населення? 

9. Ви впевненні, що під час спілкування інші завжди правильно вас 

розуміють? 

10.  Чи є люди, з якими Вам важко спілкуватися? 

11.  Ви уважний слухач? 

12.  Вам легко підтримувати невимушену бесіду? 

13.  Ви зазвичай можете відстоювати свою позицію в суперечці? 

14.  Ви швидко «сходитесь» з людьми? 

15.  Чи шукаєте Ви шляхи примирення після сварки? 

16.  Чи можете Ви слухати іншого? 

17.  Ви коли-небудь відчували себе скуто під час спілкуванні? 

18.  Якщо Ви потрапляєте в конфліктну ситуацію, то як зазвичай поводитесь: 

А) найкращий захист – це напад; 

Б) викликаєте свого співрозмовника на відверту розмову; 

В) сперечаюся при свідках; 

Г) вичікую, як далі поводитиметься мій співрозмовник; 

Д) іду на справжні поступки; 

Е) у конфліктних ситуаціях я готовий (-ва) до бійки. 
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Додаток Б 

Опитувальний лист 

«5 основних професійних властивостей правоохоронця» 

Вік ………….       Стать ……….      № п/п ……… 

Виберіть 5 якостей у порядку спадання якими, на Вашу думку, повинні 

володіти працівники ОВС: 

          1. Уміти легко спілкуватися 

          2. Мати досвід роботи 

          3. Уміти встановлювати контакти з іншими людьми 

          4. Мати добру освіту 

          5. Уміти керувати своїми емоціями  

          6. Бути організованим 

          7. Бути витривалим 

          8. Бути відданим своїй справі 

          9. Єдність слова й діла 

          10. Дисциплінованість 

          11. Урівноваженість, уміння керувати своїми емоціями 

          12. Цілеспрямованість 

          13. Тактовність 

          14. Справедливість 

          15. Упорядкованість 

          16. Працездатність 
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Додаток В 

Типова карта процес-аналізу індивідуальних консультацій курсантів 

 

КОНТАКТ З КЛІЄНТОМ 

1. Якість контакту 

 Які ознаки контакту були (кивання головою, погляд 

«очі в очі», близька відстань). 

 

 Зміст контакту 

знати:  ___ %  любити:  ___ % 

2. Розподіл реальностей 

 конс.  с-віз. 

Внутр. реальність консультанта ___ % ___ % 

Зовн. реальність консультанта ___ % ___ % 

 

Зовн. реальність клієнта ___ % ___ % 

Внутр. реальність клієнта     ___ % ___ %  

 

Скільки ___% було відкритих рефлексивних  питань? 

3. Якість активного слухання 

Конс.  С-віз. 

0 0 я є поруч; 

1 1 уважна поведінка (контакт 

очей, кивання головою тощо); 

2 2 я слухаю клієнта ; 

3 3 я чую клієнта; 

4 4 я керую процесом слухання 

(наявність суміжних і 

розбіжних питань); 

5 5 я розумію і віддзеркалюю 

інформацію (перефразування) 

– «знати»; 

6 6 я розумію і віддзеркалюю 

почуття – «любити»;  

  7  7 я розумію і віддзеркалюю 

потреби,      цінності, сенси – «любити». 

Здібності в контакті з клієнтом 

Які акт. здібності  були задіяні в контакті з клієнтом? 

 

 

 

 

 

Яких моїх актуальних здібностей мені слід додати в мій 

контакт з клієнтом? 

 

 

 

Які були потреби клієнта в мені? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яку позицію щодо нього я займала? 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 
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 Зміст конфлікту клієнта   
Формулювання КЛІЄНТОМ актуального конфлікту на 

даний момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЄ розуміння змісту конфлікту клієнта на потоний 

момент (в термінах ПП). 

Зміна змісту (що вирішено 

змінювати) 
 ЗАПИТ КЛІЄНТА на потоний момент 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний договір, розподіл 

відповідальностей на цей момент 

КЛІЄНТ 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАНТ 

Рух по процесу 
Горизонтальне консультування 

Скарга___% - Бажання___% - Рішення___% - Намір___% 

 

 
Техніки оптимізації стану клієнта 

 

 

 
 

- Які техніки, методики, вправи, питання виявилися продуктивними і в чому? 

 

 

  

 
Зона актуального розвитку клієнта 

 

 
 

Зона найближчого розвитку 

клієнта 

 

 

 

 

Зона перспективного 

розвитку клієнта  

 

 

Сильні сторони консультації.   Мої зони розвитку як 

консультанта 

 

 



 235 

Додаток Д 

 

Результати дослідження мотивації навчання курсантів у ВНЗ, 

методика Т. Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ» 

 

 

 

 

Таблиця 2   

Результати дослідження мотивації курсантів І та ІІІ  курсів 

навчання у ВНЗ ( у%), методика Т. Ільїної «Мотивація навчання у 

ВНЗ» 

 

           Мотив І курс             ІІІ-IV курси 

Знання 45,5 40 

Професія 9 33,3 

Диплом 45,5 26,7 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Таблиця 1 

Результати дослідження мотивації навчання курсантів у ВНЗ, 

методика Т. Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ» 

 

Мотив Показники у % 

Знання 42,6 

Професія 20,6 

Диплом 36,5 
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Додаток Е 

Результати вивчення тенденцій поведінки курсантів I-IV курсів у реальній 

групі, методики «Q-сортування» 

 

Порівняльні дані тенденцій поведінки курсантів у реальній групі 

36,40%

53,30%

63,60%

46,70%

81,80%
76,60%

18,20%
23,30%

18,20%

40%

81,80%

60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

1 2 3 4 5 6

І курс

ІІІ-IV курс

   

1 – залежність; 2 – незалежність; 3 – комунікабельність; 4 – некомунікабельність; 
5 – прийняття «боротьби»; 6 – уникнення «боротьби» 

 

Рис. 1. Порівняльні дані тенденцій поведінки курсантів у реальній групі за 

курсом навчання, одержані за допомогою методики «Q-сортування», в % 

Таблиця 1  

Результати вивчення тенденцій поведінки курсантів I-IV курсів у 

реальній групі (у%), методики «Q-сортування» 

 

Тенденції поведінки Усього 

Залежність 44,9 

Незалежність 55,1 

Комунікабельність 79,2 

Некомунікабельність 20,8 

Прийняття «боротьби» 29,1 

Уникнення «боротьби» 70,9 
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Додаток Ж 

 

Показники рівня розвитку комунікативних здібностей у курсантів I-IV 

курсів, одержані за допомогою методики КОЗ-1, у % 

 

 

39,70%

24,90%

20,60%

9,35%

5,60%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

дуже високий високий середній нижче середнього низький
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Додаток З 
Таблиця компонентів сумарної дисперсії 

за шкалами методик: особистісний опитувальник Кеттела; «КОЗ-1» Синявського і 

Федоришина; «Мотивація навчання у ВНЗ»  Ільїної; FPI; адаптований варіант 

методики Снайдера; ЕРI Айзенка 

Фактор 

Початкове характеристичне 

значення 

Виведені суми квадратів 

навантаження 

суми квадратів після варимакс- 

повороту даних 

Разом 

% 

варіації 

Сумарний 

% Разом 

% 

варіації 

Сумарний 

% Разом 

 % 

Варіації 

Сумарний  

% 

1 4,267 11,854 11,854 1,992 5,534 5,534 3,553 9,869 9,869 

2 3,266 9,071 20,925 1,786 4,961 10,495 2,557 7,102 16,972 

3 2,654 7,372 28,297 2,312 6,423 16,918 2,191 6,086 23,058 

4 2,467 6,852 35,149 3,252 9,033 25,951 1,940 5,390 28,448 

5 2,354 6,539 41,688 2,382 6,617 32,568 1,940 5,389 33,837 

6 2,036 5,656 47,344 2,037 5,658 38,226 1,567 4,353 38,190 

7 1,614 4,483 51,827 1,440 3,999 42,225 1,276 3,544 41,734 

8 1,518 4,217 56,044 ,993 2,758 44,984 1,170 3,250 44,984 

9 1,395 3,875 59,919             

10 1,332 3,701 63,621             

11 1,124 3,121 66,742             

12 1,053 2,924 69,666             

13 1,015 2,819 72,485             

14 ,904 2,512 74,997             

15 ,841 2,335 77,332             

16 ,818 2,273 79,605             

17 ,772 2,144 81,749             

18 ,713 1,981 83,730             

19 ,644 1,790 85,520             

20 ,622 1,727 87,247             

21 ,538 1,494 88,741             

22 ,485 1,347 90,088             

23 ,455 1,263 91,351             

24 ,408 1,134 92,485             

25 ,374 1,038 93,523             

26 ,353 ,981 94,504             

27 ,342 ,950 95,454             

28 ,282 ,782 96,236             

29 ,255 ,709 96,945             

30 ,220 ,611 97,556             

31 ,203 ,564 98,119             

32 ,181 ,502 98,622             

33 ,160 ,443 99,065             

34 ,134 ,373 99,438             

35 ,115 ,320 99,758             

36 ,087 ,242 100,000             

Метод автоматичного вилучення: принцип максимальної правдоподібності 
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Додаток К 
Таблиця 1 

Значення факторних навантажень, які за своєю абсолютною величиною переважають 

0,1%, за шкалами методик: особистісний опитувальник Кеттела; «КОЗ-1» Синявського 

і Федоришина; «Мотивація навчання у ВНЗ»  Ільїної; FPI; адаптований варіант 

методики Снайдера; ЕРI Айзенка 

 

фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЕкстраверсІнтроверс     ,129 -,330       ,187 

Нейротизм   ,156           ,224 

A ,211   ,133   ,478       

B   ,155 ,155 ,127 ,189   ,459 -,120 

С ,578     ,208 ,110 ,130 ,103 -,173 

E ,390     ,121 -,266       

F ,539 ,159   -,247     -,252   

G ,151   ,177 ,554 -,120 -,102 ,333 ,159 

H ,683   -,107   ,232 ,105     

I -,303       ,893   ,223   

L -,259 -,249     -,514   ,139   

M ,126 -,259   -,627         

N   -,124   ,185     ,643 ,157 

O -,777             ,113 

Q1 ,364   ,108   -,244 ,114   -,882 

Q2 -,451 ,145     -,238   -,216   

Q3 ,145     ,777     ,113   

Q4 -,831 -,228   -,234         

Невротичність   ,622 -,209   -,152 -,161 ,145   

Імпульсивність ,195 ,433   -,100 ,204 ,359 -,131   

Депресивність ,111 ,757             

Дратівливість ,134 ,731           ,123 

Комунікабельність ,158 -,455 ,330 -,189 -,353 ,192 ,271 -,109 

Врівноваженість -,102   ,196     ,239     

Реактивна агресія   ,216     ,150 ,103 -,122   

Тривожність   ,472     ,103       

Відвертість       -,101   ,690 ,125 -,118 

Екстраверсія -,252     -,177   ,294 ,303   

Емоційна лабільність ,107 ,148 -,341   ,116 ,116   ,216 

Маскулінність фемінністть       ,126   ,186   ,109 

Комунікативний контроль 
,409   ,240 -,149 -,207 -,129 ,138 ,137 

Комунікативні здібності     ,920         ,114 

Організаційні здібності     ,894           

Знання ,138 ,138       ,534 -,128   

Професія -,106     -,148   -,529 ,132   

Диплом ,119 -,159   ,329 ,144 ,130   ,160 

Умовні позначення: вибраний метод максимальної правдоподібності  

Метод обертання: Варимакс з нормалізацією по Кайзеру. Обертання зійшлися після 8 повороту 
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Таблиця 2 

Факторна матриця за шкалами методик: особистісний опитувальник 

Кеттела; «КОЗ-1» Синявського і Федоришина; «Мотивація навчання у 

ВНЗ»  Ільїної; FPI; адаптований варіант методики Снайдера; ЕРI Айзенка 
 

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ,368 ,000 ,108 ,053 -,250 ,114 -,052 -,879 

2 -,250 -,107 ,174 -,107 ,848 ,072 ,218 -,334 

3 -,072 -,155 ,954 ,024 -,192 ,005 ,053 ,141 

4 ,773 ,355 ,144 ,233 ,364 ,053 ,019 ,257 

5 -,280 ,837 ,144 -,324 -,023 ,142 -,262 -,079 

6 -,324 ,317 -,007 ,814 -,064 -,127 ,317 -,105 

7 -,071 -,096 -,060 ,152 -,052 ,971 ,046 ,110 

8 ,108 ,168 -,049 -,374 -,203 ,024 ,881 ,026 

 

Умовні позначення: Метод автоматичного вилучення: принцип максимальної правдоподібності 

                     Метод обертання: Варимакс з нормалізацією по Кайзеру 
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Додаток Л 

Структурні елементи організаційно-методичного алгоритму 

проведення тренінгу «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

працівників правоохоронної системи» 

I Блок:  розвиток позитивної мотивації курсантів щодо формування 

комунікативної компетентності. 

 Мета: знайомство учасників тренінгу, створення безпечного середовища, 

нейтралізація захисних бар’єрів, сприяння саморозкриттю учасників, створення 

позитивної мотивації та формування позитивної самооцінки, початок 

діагностичного етапу у груповому процесі.  

II Блок: оптимізація інтерактивної сторони спілкування майбутніх 

правоохоронців. 

 Мета: донести до курсантів значущість уміння правильно спілкуватись 

(як вербально, так і не вербально), підвищити групову згуртованість, навчитися 

продуктивно налагоджувати контакт зі співрозмовником та виходити з нього. 

III Блок: розвиток професійного спілкування працівників 

правоохоронної системи. 

 Мета: опанування курсантами прийомами активного слухання; розвиток 

їх комунікативних здібностей; подолання психологічних/комунікативних 

бар’єрів, вироблення реалістичного сприйняття, обробки та передачі 

інформації; 

IV Блок: розвиток навичок конструктивної поведінки курсантів у 

конфліктних ситуація. 

 Мета: навчитися визначати, попереджати та вирішувати конфлікти в 

групі, оптимізувати її соціально-психологічний клімат. 

V Блок: контроль емоцій в спілкуванні правоохоронців. 

Мета: створення мотивації щодо розвитку вміння контролю васних 

емоцій під час взаємодії, розвиток вміння курсантів відслідковувати зміну 

емоційних станів під час спілкування. 

VI Блок: формування  конструктивних стратегій поведінки 

правоохоронців у міжособистісній взаємодії. 

Мета: вироблення гнучкості у спілкуванні, протистоянні груповому тиску, 

удосконалення культури спілкування  

Очікуваними результатами тренінгу є: розуміння курсантами 

пріоритетної значущості комунікативної компетентності в їх професійній 

діяльності; розвиток їх комунікативних та перцептивних спроможностей і 

здібностей; зростання мотивації щодо перманентного професійного 

саморозвитку та самовдосконалення на основі адекватного розуміння своїх 

сильних і слабких властивостей, а відтак напрямів їх подальшого 

вдосконалення та корекції; розвиток навичок продуктивної взаємодії з різними 

категоріями громадян та активно-продуктивного використання інтерактивних 

методів спілкування та різних тактик мовленнєвої поведінки відповідно до мети 

та змісту меседжів, адекватно й швидко адаптуватися до особливостей 

комунікативної ситуації спілкування тощо.  
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I Блок: «Розвиток позитивної мотивації курсантів щодо формування 

комунікативної компетентності» 

 

 Мета: знайомство учасників тренінгу, створення безпечного середовища, 

нейтралізація захисних бар’єрів, сприяння саморозкриттю учасників, створення 

позитивної мотивації та формування позитивної самооцінки, початок 

діагностичного етапу у груповому процесі.  

 

День 1 

1. Вступна бесіда 

Мета: ознайомити учасників з особливостями проведення тренінгової 

роботи, з методичними та організаційними особливостями роботи тренінгу, 

метою та завданнями тренінгу. 

Ознайомлення учасників з особливостями проведення тренінгової 

роботи. 

Оскільки успішність і стабільність правоохоронних органів залежать не 

лише від стану правопорядку, рівня злочинності в державі та інших соціальних 

процесів, а й від усвідомлення кожним працівником у своїй повсякденній 

роботі й професійних успіхах значущості свого вміння правильно вибудовувати 

взаємодію та процеси спілкування, основною метою нашого тренінгу є 

розвинути знання, вміння та навички, які сприятимуть конструктивній 

взаємодії та вмінню проявляти гнучкість у спілкуванні. Адже, саме правильно 

побудований комунікативний процес створює ту атмосферу конструктивності й 

взаєморозуміння, що допомагає встановити необхідний контакт для вирішення 

будь-яких питань і розв'язання проблем. 

Отже, тема нашого тренінгу –  «Розвиток комунікативної компетентності 

курсантів». 

Ознайомлення учасників з методичними та організаційними 

особливостями роботи тренінгу: враховуючи насиченість навчально-

виховного процесу курсантів, ми вважаємо, що максимально продуктивним 

наш тренінг буде, розбивши його на 6 етапів, на кожен етап виділяється 4 

робочих дні, тривалість занять 3-4 години, з перервами на 15 хв. кожних 1.5 

год., кожного дня. 

Ознайомлення учасників із метою та завданнями тренінгу 
Метою нашої тренінгової програми є розвиток особистої й професійної 

комунікативної компетентності курсантів,  підвищення їх компетентності при 

спілкуванні, уміння здійснювати самоконтроль поведінки, а також вирішення 

професійних і психологічних проблем, що виникають у працівників 

правоохоронної системи. 

Основні завдання розробленої тренінговоі програми полягали у 

наступному: 

– розвиток у курсантів уміння орієнтуватися в комунікативних ситуаціях, 

ефективно використовувати різні засоби вербального та невербального 

спілкування (налагоджування комунікативного контакту, реалістичного 
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сприйняття, обробки та передачі інформації, вироблення конструктивних 

стратегій комунікативної поведінки); 

– уміння контролювати власні емоції та долати комунікативні бар’єри,  

конфліктні ситуації/ чи просто труднощі; 

– забезпечити курсантів знаннями з психології спілкування; 

– розвиток перцептивних здібностей курсантів;  

– розвиток у курсантів позитивної мотивації щодо участі у тренінгу; 

– самопізнання особистості та пізнання партнерів у спілкуванні, 

вироблення самовпевненості. 

Головними принципами нашого тренінгу є:  взаємодія «тут і тепер», 

персоніфікація висловлювань, активність, комунікації почуттів, 

конфіденційність, безоцінковість суджень, добровільність. 

Правила тренінгу можна запропонувати учасникам групи у вигляді 

дискусії, визначити самим, водночас як варіанти для обговорення 

запропонувати наступні: 

1. Прагнути бути активним учасником усього, що відбувається, 

дотримуватися принципу «тут і тепер». 

2.  Дотримуватися конфіденційності до всього, що відбувається у групі. 

3. У міру можливості можливості, бути щирим, повідомляти (якщо вже 

повідомляти) достовірні відомості, казати правду). 

4.  Варто висловлюватися тільки від свого імені  про те, що сприймається, 

відчувається, переживається, відбувається тут і зараз. 

5.   Прагнути слухати тих, хто говорить, намагаючись не перебивати. 

6.   Використовувати звертання на «ти» під час роботи групи. 

7.  Говорячи щось негативне учасникові, оцінювати не саму людину, а тільки 

її вчинки. Наприклад: не «ти поганий», а «ти погано вчинив». 

9.   Не питати «чому?», а використовувати «що?», «коли?», «як?». 

10.  Варто уникати кулуарних розмов. 

11. Орієнтувати себе на активність, беручи участь у всіх подіях, 

процедурах, ситуаціях, що виникають у ході роботи групи. 

12. Не відмовляти собі у праві сказати «ні», а також від права самому 

(самій) вирішувати, як поводитися в тій чи іншій груповій ситуації. 

13. Мати право отримувати підтримку, допомогу з боку групи. 

14. Повідомляти про свої труднощі, що заважають участі в роботі групи та 

висловлювати свою думку чи незгоду з будь-якого приводу. 

Час на обговорення 1 год. 

2. Знайомство учасників. 

Мета:  презентація учасників, діагностика мотивації. 

Усім учасникам роздаються бейджики, на які вони вписують собі імена, за 

бажанням можуть їх змінювати, придумувати нові.  

Ураховуючи той факт, що учасники тренінгу попередньо знайомі між 

собою, просимо їх представити один одного за допомогою вправи: 

Взаємні інтерв'ю. 
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Учасники розділяються на пари, проводять взаємні інтерв'ю – знайомства і 

з’ясовують у партнерів: деякі соціобіографічні дані, професію, хобі, нахили, 

особисто про себе і т.п. 

Потім отриману інформацію про свого партнера зображують на аркуші 

паперу (схематично, малюнками чи символами, а можуть просто розказувати) і 

по черзі відрекомендовують один одного всій групі.  

Час на виконання вправи 30 хв. 

3. Висловлення своїх очікувань учасниками тренінгу  
Мета: визначити умови ефективної діяльності, передумови успішної 

роботи в групі.  

Хід вправи. Записати на липкий листочок: «Що я хочу від даного 

тренінгу?», «Що для мене буде корисним?». 

За бажанням картки розміщаються на дошці, кожен учасник по черзі з 

місця пояснює зміст своєї картки, відповідає на питання інших учасників і 

тренера.  

Загальний час виконання вправи 20 хв. 

Рефлексія – 20хв. 

4. Вправа «Відчуй настрій»  
Мета: створення позитивного емоційного фону, зняття напруження, 

налаштування учасників на позитивну взаємодію. 

Хід вправи. Усі учасники сидять в колі. По команді ведучого вони 

закривають очі, беруться за руки і намагаються відчути по руці настрій своїх 

сусідів справа і ліва. Потім всі відкривають очі і діляться своїми враженнями 

(який настрій у сусіда зліва, справа, чи їм радісно, сумно, тривожно, боязко, чи 

вони відчувають злість, гнів – для тренера). 

Загальний час виконання вправи  10 хв. 

Рефлексія – 20 хв. 

Завершення та підбиття підсумків першого дня – 30 хв. 

 

 

 

День 2 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення 

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Загальний час виконання  40 хв. 

2. Вправа: «Хто я? Який я?»  

Мета:  визначити свої сильні та слабкі сторони. 

Хід вправи. Кожен учасник одержує папір і олівець. Групі даються 

наступні інструкції: 

«З чого ж починається психологічна підготовка? У першу чергу – з оцінки 

себе самого як особистості. Необхідно щиро з’ясувати  свої особисті чесноти і 

недоліки. Необхідно щиро і чітко відповісти собі на три питання: «Чого я 

хочу?», а «Що я можу?», «Що я повинен?». У цих «хочу», «можу» і «повинен» 

укладена вся людина, її внутрішній світ, її особистість. Відповідь на ці питання 
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дасть вам відповідь на питання «Хто я такий?», а відповідь на питання «Хто я 

такий?» допоможе Вам, відповісти на питання про «хочу», «можу» і «повинен». 

У ваших руках папір і олівець. Ви будете робити записи. Ці записи тільки 

для Вас. Без Вашого бажання їх ніхто не побачить. Отже: 

- Протягом 5-ти хвилин проставте в стовпчик номери від 1 до 7 і дайте сім 

відповідей на питання «Хто я?». При цьому можна враховувати будь-які свої 

іпостасі, посади, соціальні ролі — усе, що здається Вам відповідним для того, 

щоб описати себе фразою, що починається з «Я — ...». 

- Потім протягом 5-ти хвилин дайте сім відповідей на питання «Який  я?». 

При цьому можна враховувати будь-які свої характеристики, риси, інтереси, 

емоції — усе, що здається Вам відповідним для того, щоб описати себе фразою, 

що починається з «Я — ...». 

- Далі протягом наступних 5-ти хвилин, письмово дайте 3 відповіді на 

питання «Чого я боюся?»  

- Уважно перечитайте відповіді «+/-» і протягом 10 хвилин дайте по три 

відповіді на питання (саме в такій послідовності ставляться з інтервалом у 4 

хв.): «Чого я хочу (конкретизувати,  в якому сенсі)?», «Що я можу для цього 

зробити зараз?», «Чого не вистачає в мені для досягнення моїх бажань?». 

- Після закінчення часу на окремому листі паперу, спираючись на 

результати вправи, за 8-10 хвилин складіть свій «червоний список», у 3-х 

колонках якого вкажіть: «Мої позитивні сторони і якості»; «Мої недоліки»; 

«Сьогодні мені особливо необхідно … (якості, уміння й ін.)». 

Коментар: 

Зрозуміло, що «червоний список», який складається в результаті виконання 

вправи, буде відбивати актуальний стан учасників тренінгу, найбільш 

хвилюючі питання учасників, проблему, вирішенням якої вони зараз 

заклопотані. Оскільки майбутня робота в умовах підвищеного ризику є 

практично для всіх значущим стресогенним фактором, то й «червоні списки» 

будуть відбивати, в основному, ситуацію в контексті цієї проблеми. 

Зосередження тих, кого навчають, на формулюванні особистих цілей по 

закінченню роботи над «червоними списками» покликано ще більше загострити 

увагу на своїх слабких місцях у контексті майбутньої комунікативної діяльності 

і мотивувати тих, кого навчають, на їхній пошук і усунення. 

По закінченню виконання вправи ведучий пропонує учасникам групи, на 

підставі зробленої роботи написати 2-3 особисті цілі, що вони будуть прагнути 

досягти при виконанні майбутніх задач. Бажано також вказати на те, що хоча б 

одна із них повинна бути пов’язана безпосередньо саме з професійною 

комунікативною діяльністю. Написані цілі відкласти до кінця занять. 

Загальний час виконання 20 хв. 

Рефлексія – 35 хв.  

3. Робота з балансною моделлю та кристалом Пезешкіана 

Мета: ознайомити курсантів з кристалом Пезешкіана, донести до них 

важливість балансу між тілом, діяльністю, контактами та сенсами (мрії, 

майбутнє, духовність), які в ньому представлені, з метою наочно показати 
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курсантам стільки процентів і на що вони витрачають та за необхідності 

відкореговувати цей баланс. 

Теоретичний блок. 

Суть балансної моделі полягає у тому, що, незважаючи на те, які всі люди 

різні, ми можемо спостерігати, що при виникненні проблем вони зазвичай 

використовують типові форми їх вирішення. У цій ситуації важливо пам’ятати, 

що кожна людина розвиває власні найбільш зручні, власне для неї, шляхи 

вирішення конфлікту. Якщо одна з форм вирішення конфлікту надто яскраво 

виражена, інші відходять на задній план. Якій саме формі буде надано перевагу, 

в  більшою мірою залежить від досвіду та того, як людина діяла в дитинстві. 

Позитивна психотерапія використовує чотири форми реакції на конфлікти, які 

моделюються в конкретних життєвих ситуаціях через типові концепції. 

Першою з них є тіло, де на першому плані – відчуття людини. Тут 

інформація, отримана через відчуття людини, проходить скрізь цензуру 

отриманих цінностей та стандартів. Конфлікт у цій сфері може проявлятися 

цілою гамою ланцюгових реакцій, що забезпечуються нервовою та 

ендокринною системою. Симптомами реакції через тіло є втрата апетиту або 

безконтрольна їжа,  розлади сну, захворювання органів, порушення сприйняття 

і потягів та ін.  

Другою сферою переробки актуальних конфліктів є діяльність 

(досягнення, розум). Ця реакція проявляється тим, що люди виражаючи 

реакцію на конфлікт поринають в роботу або доводять свою спроможність 

досягненнями. Це дуже поширений тип реакції на конфлікт. Люди, яким 

притаманна така реакція на конфлікт, схильні раціоналізувати переживання, 

роблячи все як потрібно. Головними симптомами прояву є проблеми 

самооцінки, розлади мислення та інтелекту, труднощі в ухваленні рішення, 

порушення уваги пам’яті та ін. 

Третьою сферою переробки актуальних конфліктів є контакти (традиції). 

Це сфера характеризується здатністю встановлювати й підтримувати стосунки з 

самим собою, з партнером, з сім’єю та іншими людьми і групами людей. 

Реакція на конфлікт в цій сфері може проявитися через те, що людина ставить 

під сумнів свої стосунки з оточуючим світом. Вона або прагне до спілкування, 

бажає розділити свої почуття, відповідно до ритуалів та традицій, або відходить 

в самотність, відмовляється від контактів, від суспільства. Головні симптоми 

прояву: фанатизм, забобони, стереотип, фіксації, боязнь правди та ін. 

Четвертою сферою переробки актуальних конфліктів є сенси (фантазії, 

мрії, бажання). Реакція проявляється в тому, що, прагнучи уникнути болісних 

конфліктів, людина може концентруватися на мрія та фантазіях, іноді це може 

стати єдиним притулком, в якому може й розчинитися зв'язок з реальністю. 

Реагуючи через цю сферу, корисно активізувати фантазію, уявляючи вирішення 

конфлікту. Симптоматика: нестримні фантазії, самоусунення від дійсності, 

сексуальні фантазії, манія переслідування та ін.  
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Час виконання до 20 хв. 

4. Вправа: «Визначення особистого балансу» 

Хід вправи. Запропонувати курсантам за допомогою кристала Пезешкіана 

визначити у відсотковому співвідношенні, яка сфера в них настільки розвинута, 

яка менш розвинута, що на їх думку необхідно робити для створення 

особистого комфорту та балансу. 

Час виконання вправи 15 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

5. Завершення та підбиття підсумків другого дня – 30 хв. 

 

День 3 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, 

висловлення учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Загальний час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Два в одному»  
Мета: навчити учасників розуміти інших, розвивати навички 

невербального спілкування, а також нейтралізація захисних бар’єрів.  

 Хід вправи. Кожен учасник вибирає собі пару і отримує аркуш паперу, 

одну на двох ручку і малюватиме спільний малюнок. Обом учасникам потрібно 

ручки тримати разом, малювати не перемовляючись. 

Запитання для обговорення: 

• Які почуття виникли під час спільного малювання? 

• Чи вдалося намалювати задумане? 

• Які були труднощі? 

 Час виконання вправи до 15 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

 3. Вправа «Чарівний ярмарок»  

 Мета: набуття навичок співпраці у процесі спілкування. 

 Хід вправи. Особливість цього ярмарку полягає в тому, що на ньому 

«продають і купують». Товар – аркуші паперу з написами якостей особистості. 

Далі учасники ходять по «ярмарку», приглядаються до «товарів». 

Необхідна умова: якості не можна віддавати, не отримавши нічого взамін. 

 Час виконання вправи 25 хв. 

Сенси  

  

Тіло 

  

Діяльність 

  

Контакти  
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Обговорення та рефлексія 35 хв.: по колу кожен ділиться враженнями.  

Тренер: 
• Чи легко було віддавати щось своє? 

• Які були перепони, коли не вдавалося щось придбати? 

3. Завершення та підвбиття підсумків третього дня – 30 хв. 

 

День 4 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Загальний час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Дзеркало» 

Мета: розвиток продуктивної взаємодії у партнерів по спілкуванню. 

Хід вправи. Частина групи виступає в ролі експертів, що спостерігають  за 

діями студентів, які будуть виконуть цю вправу і дають їм свої оцінки. 

Курсанти/студенти працюють в парах. Їм пропонують низку завдань, які 

вони повинні зімітувати/показати. Наприклад: «збираюсь на заняття», 

«заступаю в наряд», «тривога» і т. д. (курсанти/студенти можуть самі 

запропонувати тему завдань для повторення). Варіанти завдань зачитуються і 

кожна пара робить свій вибір, не озвучуючи його. 

По серед кожної пари один учасник – виконавець, інший – «його 

дзеркальне відображення», що повторює всі рухи та дії виконавця. Пари 

виступають перед експертами, які повинні ще й впізнати ситуацію, що 

розігрується. Після того як ситуація продемонстрована, учасники міняються 

парами, хто був «дзеркалом» стає виконавцем і навпаки.  

Час виконання 30 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв: 

– Яку роль було легше виконувати? 

– Як себе відчували у кожній з ролі? 

– Чи важко було налаштуватися на свого партнера? 

3. Вправа «Подяка»  
Мета: створити позитивний емоційний фон у групі, дати можливість 

виразити один одному ті приємні слова, які не говоряться кожного дня. 

 Хід вправи. Учасники по колу висловлюють один одному подяку. Це 

може бути подяка за підтримку в роботі, за допомогу на занятті. Якшо немає 

бажаючих, починає ведучий, наприклад: «Дякую вам за активну участь на 

занятті». 

Час виконання вправи 15 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв: 

4. Завершення роботи: учасники висловлюють свої особисті враження 

щодо першого етапу тренінгу, прощаються до наступного тижня, діляться 

своїми переживаннями, емоціями та почуттями. 

Час виконання до 20 хв. 
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II Блок: «Оптимізація інтерактивної сторони спілкування майбутніх 

правоохоронців» 

 

Мета: донести до курсантів значущість уміння правильно спілкуватись (як 

вербально, так і не вербально), підвищити групову згуртованість, навчитися 

продуктивно налагоджувати контакт зі співрозмовником та виходити з нього. 

 

День 1 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа  «Привіт»  

Мета: активізувати роботу групи, показати нашу реакцію на людей, з 

якими встановлено та не встановлена взаємодія. 

Хід вправи. Усім учасникам пропонується підвестися, обрати собі пару і 

домовитись, хто буде X, а хто – У. X повинен стати з одного боку кімнати, а У – 

з другого. Вони мають пройти через кімнату на зустріч один одному кілька 

разів. Щоразу, коли партнери зустрічаються, вони вітаються один з одним. 

Перший раз – як давні знайомі, що тривалий час не бачилися; другий – у 

ситуації, коли між ними виникла суперечка на професійному рівні; третій – 

коли обоє не знають одне одного і X поспішає, а У заблукав і не знає, куди йти. 

До групи ставиться запитання: «Що, на Вашу думку, впливає на встановлення 

стосунків?». 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

4. Бесіда на тему: «Спілкування – це… воно повинно  бути… або у 

продуктивному спілкуванні найголовніше…».  

Мета: підвести учасників до розуміння, що таке спілкування. 
Серед факторів, що формують особистість, психологія виділяє працю, 

спілкування і свідомість. Спілкування – це багатоплановий процес розвитку 

контактів між людьми, викликаний потребами сумісної діяльності. Спілкування 

– це різнобічний процес, що містить у собі обмін інформацією між учасниками 

сумісної діяльності. 
Комунікативна сторона спілкування – це обмін інформацією між 

учасниками сумісної діяльності. 

Взаємодія тих, хто спілкується – це обмін в процесі спілкування не тільки 

словами, але і діями, вчинками (інтерактивність). 

Сприймання один одного (взаємний вплив, взаємне переживання 

(перцептивність). 

Змістом спілкування є наукові і життєві знання, може бути окрема 

людина (її зовнішність, особливості поведінки, характер), колективне 

вирішення завдання чи діяльності. 

 Головне завдання – донести до курсантів важливість спілкування в їх 

професійній діяльності. 
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Час виконання 40 хв. 

Завершення та підбиття підсумків першого дня – 30 хв. 

 

День 2 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Детектив» 

Мета: підвищити рівень комунікативних здібностей, виявляти труднощі у 

спілкуванні.  

Учасники діляться на пари. Кожному учаснику пропонується пригадати 

ситуацію виникнення труднощів у спілкуванні, яку він пережив у своєму житті. 

У кожній парі один учасник виступає в ролі оповідача, інший у ролі слідчого – 

«детектива». Завдання оповідача – якнайяскравіше описати ситуацію. Завдання 

«детектива» – уважно вислухати, поставити уточнювальні запитання, 

запропонувати «свою версію» подій, виявити неточності та суперечності у 

розповіді. Помі учасники міняються ролями.  

Час виконання вправи до 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв.  

• Чи важко спілкуватися на задану тему? 

• Чи виникали у вас труднощі під час спілкування? 

• Які емоції у вас виникали під час виконання завдання? 

• Чи дізнались ви про щось нове, яке пригодиться вам в подальшому?  

6. Вправа «Інвентаризація»  

Мета: підвищення учасниками власної ресурсності. 

Багато людей звикли бачити себе та інших тільки в неоптимальному ракурсі, 

таких, що не помічають явних переваг та сильних сторін. Особливо важко 

помітити щось добре в людині, з якою в тебе не склались чи дещо зіпсовані 

відносини.  Чи побачити власні чесноти, після серії явних невдач в навчанні чи 

міжособистісній взаємодії. Досить часто учасники думають, що не володіють 

ніякими якостями, які б могли стати місцем опори в особистісному рості. А 

якщо й володіють такими якостями, то так ховають їх від оточуючих, що тим 

навіть важко уявити про їх наявність у партнера по спілкуванню. 

Хід вправи. Група отримує завдання: кожен учасник протягом 2-х хвилин 

повинен розказати про свої сильні сторони, про те, що він  любить, цінує та 

приймає в собі. При цьому важливо не просто  хвалити окремі риси характеру, 

що користуються загальною привабливістю, а виділити саме те, що для вас 

(того, хто відповідає) є або може стати місцем опори у важкі хвилини життя. 

Часто такі завдання соромлять курсантів/студентів, котрі не звикли говорити 

про свої позитивні сторони. 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв.  

- Яке із завдань було легше: розповідати про свої недоліки чи чесноти? 

Завершення та підбиття підсумків другого дня – 30 хв. 
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День 3 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Разом до мети»  

Мета: підвищення рівня інтеграції та згуртованості колективу. 

Обладнання: крейда.  

Хід вправи. Учасники розраховуються на 1-ий – 2-ий. Ведучий малює на 

підлозі лінію, по обидва боки на відстані 1 метра ще дві лінії. Дві групи стають 

по різні боки центральної лінії, беруться за руки. Ставлять ногу до ноги, їм 

потрібно, не розриваючи ніг, дійти до лінії. Команда, в якій учасники розірвали 

ноги, повертається назад. Вправа триває доти поки обидві команди не дійдуть 

до фінішу. 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв.  

• Чи важко спілкуватися на задану тему? 

• Чи виникали у Вас труднощі під час спілкування? 

• Які емоції у Вас виникали під час виконання завдання? 

• Чи дізнались Ви про щось нове, яке пригодиться вам в подальшому?  

3. Вправа «Тет-а-тет» 

Мета: підготувати групу до пояснення прийомів встановлення 

психологічного контакту. 

Хід вправи. Робота проводиться в парах. Учасник: 

а) не  дивиться на того, хто розповідає, наприклад, свою біографію; б) дивиться, 

але демонструє зневагу, позіхає; в) дивиться байдуже, не киває і т.п. 

У парах співрозмовники по черзі (один активний, інший – пасивний) 

змінюють відстань між собою (від 10-15 см до 2-3 метрів), намагаючись 

встановити: яка дистанція комфортна, а яка – менш, випробовують варіанти 

спілкування, коли голови співрозмовників знходяться на одному рівні або на 

різному (один сідає, інший стоїть, потім теж сідає, тощо. 

Група знов об’єднується в пари (інші за учасниками). Парам пропонується 

спілкуватися на будь-яку тему, змінюючи за командою тренера своє положення 

в просторі (спиною один до одного; один стоїть інший сидить; пильно, впритул 

дивлячись в очі, торкаючись один одного, тощо). 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв: 

• За яких умов Вам зручно спілкуватися з партнером? 

• За яких умов Ви відчували дискомфорт? 

• Які відкриття Вас супроводжували під час цієї вправи?  

Завершення та підбиття підсумків третього дня – 30 хв. 
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День 4 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв 

2. Бесіда  на тему: «Налагодження комунікативного контакту». 

Бесіда з курсантами про важливість налагодження контакту для 

спілкування налагодження, міні-лекція, виведення спільних тез – обговорення. 

Будь-яке спілкування починається з налагодження комунікативного 

контакту. Настільки продуктивним буде ваше спілкування, залежить саме від 

уміння налагодити комунікативний контакт. 

Хоч зовні налагодження контакту здається формальним та не 

довгостроковим, все ж таки він є більш щільний, ніж будь-який інший 

міжособистісний зв'язок. 

Щодо визначення самого поняття контакту, то тут можна сказати, що: 

1. Налагодження контакту – це унікальний динамічний процес, під час 

якого одна людина допомагає іншій використовувати свої внутрішні ресурси 

для розвитку їхньої співпраці в позитивному напрямку. 

2. Налагодження контакту – це відчуття та установки, які учасники 

спілкування відчувають один стосовно іншого та спосіб їх вираження.  

Щодо налагодження позитивного та продуктивного контакту партнерів по 

спілкуванню, то тут найголовнішим є донести до співрозмовника своє 

безоціночне ставлення, тобто сприймати і себе, і співрозмовника позитивними, 

зі знаком «+».  

Важливим на цьому етапі також є налагодження візуального контакту – 

погляд «очі в очі»,  кивання головою на знак прийняття та розуміння 

співрозмовника та близька відстань, що дає можливість встановити 

довірливіший зв'язок між працівником та співрозмовником. 

Час виконання 20 хв. 

3. Вправа: «Карусель»  

Мета: формування навичок швидкого реагування під час вступу в контакт, 

розвиток емпатії та рефлексії в курсантів. 

Хід вправи. У вправі організовують серію зустрічей, причому щоразу — з 

новою людиною. Завдання: вступити в контакт, підтримати розмову і 

попрощатися. 

Члени групи шикуються за принципом каруселі, тобто обличчям один до 

одного, й утворюють два кола: внутрішнє нерухоме і зовнішнє рухоме. Зі 

зміною ситуації рухоме коло зміщується на одну людину вправо, таким чином 

ви щоразу спілкуєтеся з новим партнером. 

Ведучий наводить приклади ситуацій: 

• Перед Вами людина, яку Ви добре знаєте, але досить довгий час не бачили. Ви 

дуже раді цій зустрічі . 

• Перед Вами незнайома людина. Познайомтеся з нею . 

• Перед Вами маленька дитина, вона чогось злякалася. Підійдіть до неї і 

заспокойте її. 
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• Після тривалої розлуки ви зустрічаєте коханого (кохану), ви дуже раді зустрічі 

. Час на встановлення контакту і проведення бесіди 3—4 хв. Потім ведучий дає 

сигнал, і учасники тренінгу переходять до наступного учасника. 

Час проведення 15 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

4. Вправа « Вихід з контакту» 

Мета: навчитись правильно виходити з контакту.  

Хід вправи. Розігруються ситуації, в яких один з партнерів хоче перервати 

спілкування, а інший намагається його затримати. Інший варіант – обидва 

учасники хочуть припинити спілкування, але не можуть знайти для цього 

привід. У кінці гри курсанти аналізують, хто з її учасників знайшов найбільш 

вдалу форму виходу з контакту в цій ситуації. 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Рефлексія 30 хв. 

Вправа: «Міміка і жести»  

Мета:  розвиток паралінгвістичних засобів спілкування та відпрацювання 

вільного, розкутого стилю спілкування. 

Хід вправи. Варіант А. 

Кожен член групи тільки за допомоги жестів показує два протележних 

стани. 

Те саме, тільки за допомогою міміки (без жестів). 

Те саме за допомогою міміки і жестів. 

Завдання решти учасників – відгадати продемонстровані стани. 

Час виконання вправи 15 хв. 

Обговорення та рефлексія 20 хв. 

Примітка для ведучого. З’ясувавши, наскільки кожному учаснику було 

складно виконати завдання, розповідати про роль невербальних засобів 

спілкування. 

6. Завершення другого етапу тренінгу: учасники висловлюють свої 

особисті думки щодо проведення другого етапу тренінгу, діляться своїми 

емоціями та почуттями, прощаються до наступного тижня, тренер висловлює 

свою вдячність групі. 

Час виконання вправи до 20 хв. 
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III Блок: « Розвиток спроможності ефективно професійно 

спілкуватись» 

 

Мета: оволодіння прийомами активного слухання, розвиток 

комунікативних здібностей, подолання комунікативних бар’єрів, розвиток 

адекватного сприйняття, ефективного опрацювання та передачі інформації. 

 

День 1 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2.  Вправа «Обмін символами»  

Мета: покращити процес взаємодії між учасниками. 

Хід вправи.  Кожен член групи придумує собі три особистих символи: 1) 

псевдонім; 2) герб; 3) девіз. Додаткова умова: усі символи повинні бути 

простими та короткими, при цьому відображаючи особисті властивості автора. 

Усі символи заносимо на окремий листок, який не підписуємо. Потім учасники 

обмінюються листками по колу. Кожен, хто отримав новий лист, повинен 

намагатись дати його автору особисту характеристику, відштовхуючись від 

зображеного на папері.  Далі, коли листи по колу обійшли всіх учасників і 

повернулись до своїх господарів, кожен з авторів зачитує отриману 

характеристику і висловлюється, наскільки вона збіглася з його власним 

задумом. 

Час виконання вправи 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв. 

3. Дискусія на тему: «Уміння активно слухати – це….» 

Ми  повинні вміти вислуховувати співрозмовника, для того щоб, по-перше,  

зрозуміти суть його проблеми, по-друге, визначити індивідуальні особливості 

характеру та темпераменту для побудови подальшої продуктивної співпраці. 

Уміння вислуховувати означає вираження щирої зацікавленості іншою 

людиною.  

Вислуховування, перш за все, являє собою зворотній зв'язок з думками та 

почуттями співрозмовника. Воно стимулює його більше відкриватися та 

довіряти. 

У будь-якому разі вислуховування – це активний процес. Він охоплює «всі 

види відчуттів, а також інтуїцію, відображення та емпатію». Тут приділяється 

велика увага деталям, якими б незначущими, на перший погляд, вони не були. 

Необхідно проявити зацікавленість та розуміння, проте не давати 

співрозмовнику застрягти на етапі розмов, а спрямувати його до активних дій. 

Слухання буває рефлексивне та не рефлексивне. До рефлексивного 

відноситься: перефразування, з'ясування, питання, резюмування. До не 

рефлексивного – емпатія, зчитування емоцій і почуттів. 

Важливим є також професійне спрямування процесу слухання в 

правоохоронців. Так, аналізуючи сукупності професійних вимог, варіативності 
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структури службово-бойової діяльності працівників ОВС у різних умовах (на 

службі, поза службою, під час виконання спеціальних заходів тощо) ми 

визначили, що навички активного слухання позитивно впливатимуть на такі 

види діяльності правоохоронців: встановлення продуктивної взаємодії з 

різними категоріями громадян, розвиток  постійної професійної пильності у 

спілкуванні, отримання об’ємнішої та достовірнішої інформації, удосконалення 

тактики ведення переговорів зі злочинцем, підвищення здатності до 

колективної взаємодії. 

Час виконання 20 хв. 

4. Вправа: «Уважне слухання» 

Мета: навчитися використовувати прийоми та установки активного 

слухання. 

Хід вправи. Тренер пропонує учасникам об'єднатися по двоє і 

визначитися, хто говорить, а хто слухає, тобто хто «оповідач», а хто – «слухач». 

Потім повідомляє, що завданням «слухачів» буде уважне вислуховування 

впродовж 2-3 хв. «дуже нудної розповіді», після чого викликає майбутніх 

«оповідачів» нібито для того, щоб проінструктувати їх, як зробити розповідь 

«дуже нудною». Насправді дає пояснення (так, щоб «слухачі» не чули цього) 

про те, що суть –  не в нецікавій розповіді, а в тому, щоб «оповідач» фіксував 

типові реакції «слухача». Для цього «оповідачу» рекомендується після 

хвилинної розповіді зробити в зручний момент паузу і продовжити розповідь 

після якоїсь реакції «слухача» (кивання головою, жест, слова). Якщо впродовж 

7-10 с. реакції немає, слід продовжити розповідь впродовж ще однієї хвилини і 

знову зупинитись, запам'ятавши наступну реакцію «слухача». На цьому вправа 

припиняється. 

Після проведення вправи всім учасникам групи розповідають справжню 

суть інструкції та говорять мету вправи. Оповідачів просять записати реакції 

слухачів. 

Після цього ведучий пропонує учасникам список найтиповіших 

реакцій «слухача», називаючи їх і даючи необхідні пояснення. 

1. Глухе мовчання – при цьому активність слухання виявляється у 

невербальних проявах: візуальний контакт, кивання головою. 

2. Угу-підтакування («ага», «угу», «так-так», «ну», кивання підборіддям тощо). 

3. Ехо – повторення останніх слів співрозмовника. 

4. Дзеркало – повторення останньої фрази зі зміною порядку слів. 

5. Парафраз – передавання змісту висловлювання партнера іншими словами. 

6. Спонукання – вигуки та інші вирази, що спонукають співрозмовника 

продовжити перервану мову («Ну і ?», «Ну і що далі?», «Давай-давай»), 

7. Уточнювальні запитання на зразок «Що ти мав на увазі, коли говорив 

«есхатологічний»? 

8. Додаткові запитання типу «навіщо», які розширюють сферу спілкування; 

дуже часто такі запитання відволікають оповідача від головної думки розмови. 

9. Продовження – коли слухач долучається до розмови і намагається завершити 

фразу, розпочату тим, хто говорить, «підказує слова». 

10. Вкраплення емоцій – «ух», «ах», «чудово», сміх, «ну і ну». 
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11. Резюмування – це підбиття підсумків прослуханого. (Суть цього прийому 

слухання полягає у тому, що ми власними словами підбиваємо підсумок 

головним думкам співрозмовника. Резюмуюча фраза – це мова співрозмовника 

в «звернутому» вигляді, її головна ідея. Резюмування принципово відрізняється 

від перефразування, суть якого у повторенні кожної думки співрозмовника, але 

власними словами. При резюмуванні з цілої частини розмови виділяється лише 

її головна думка).  

12. Відображення почуттів — сприйняття емоційного стану співрозмовника. 

(Відповідь чи емоційна реакція на почуття інших важливі тому, що в 

спілкуванні люди по суті обмінюються тим, що має для них особисто важливе 

значення. Тобто, спілкування багато в чому залежить не тільки від фактичної 

інформації, але й від того, що для людей важливе. Східна мудрість говорить: 

«Слухай, що говорять люди, але розумій, що вони відчувають»). 

Після інформаційного повідомлення ведучий пропонує «оповідачам» 

описати реакції «слухачів» і дати їм класифікацію згідно з вище отриманою. 

Ведучий разом із учасниками групи аналізує, які реакції були найчастіше, яке 

їхнє позитивне й негативне значення в ситуаціях спілкування. Під час 

обговорення ведучому доречно запропонувати схему слухання: «підтримка — 

з'ясування – коментування» і обговорити з учасниками появу певних реакцій на 

різних етапах слухання. Так, на етапі «Підтримка» доречними є такі реакції: 

«угу-підтакування», «луна», «емоційний супровід», на етапі «З'ясування» — 

«уточнювальні запитання» і «парафраз», а «оцінки» і «поради» можна 

використовувати на етапі «Коментування». 

Час проведення  30 хв. 

Рефлексія 20 хв. 

Завершення та підбиття підсумків першого дня – 30 хв. 

 

День 2 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Вислухай – поверни»   

Мета: тренувати навички активного слухання та безоціночного сприйняття 

іншого. 

Хід вправи.  Учасники без слів, встановлюючи контакт очима, 

об'єднуються у пари (партнер X та партнер У). 

Партнер X розповідає все, що хотів би повідомити про себе, свої новини. 

Партнер У слухає і через 2 хв. переказує все, що почув, говорячи: «Я почув, що 

ти...». Далі міняються ролями. 

Час проведення  20 хв. 

Рефлексія 30 хв: 

• Які почуття виникли? 

• Чи вистачило часу? 

• Що легше: слухати чи переказувати? 
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• Чи повністю було відтворено інформацію? 

• Що допомагало зрозуміти партнера? 

• Чи допомагали Вам поза вашого співрозмовника, вираз його обличчя? 

3. Вправа «Зіпсований телефон»  

Мета: навчити учасників ефективному спілкуванню, визначити бар'єри, 

труднощі, які виникають під час спілкування. 

Обладнання: аркуш паперу, ручка. 

Хід вправи. Ведучий передає учасникові, що сидить праворуч, 

повідомлення, записане на аркуші паперу, наприклад: «Обіцяю завтра 

організувати зустріч з інформатором за умови моєї повної конфіденційності». 

Сусід справа записує це повідомлення, дотримуючись при цьому правила: 

жодне зі слів ведучого не повинно повторюватися. Думки слід сформувати 

іншими словами. Часу для обміркування дуже мало. Закінчивши роботу, 

курсант передає свою відповідь сусіду справа. Той перефразовує, завертає 

першу відповідь гармошкою і знову передає. Отримавши аркуш паперу назад, 

ведучий зачитує першу фразу і останню фразу-відповідь. 

Час проведення  20 хв. 

Запитання для обговорення та рефлексія 35 хв: 

• Чому так змінилась інформація? 

• Що відбулося? 

Висновок. Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємось над тим, 

скільки факторів та нюансів впливають на процес спілкування. Ефективне 

спілкування – це не тільки вміння розмовляти, а й отримувати зворотній 

зв’язок. Зворотній зв'язок – це повідомлення, адресоване іншій людині про те, 

як ти її сприймаєш, що відчуваєш у зв'язку з вашими взаємовідносинами. 

В обговоренні виявляється, що одні й ті ж слова люди можуть трактувати 

по-своєму. Можна попросити учасників навести приклади з життя, коли вони 

говорили щось одне, а їх розуміли по-іншому. 

Завершення та підбиття підсумків другого дня – 30 хв. 

 

День 3 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 
2. Рольова гра «Виїзд оперативно-слідчої групи на місце злочину» 

Мета: формувати комунікативні вміння й навички, показати 

неприйнятність деяких форм спілкування.  

Хід вправи. Як видно з назви гри, члени групи мають у своїй уяві картину 

роботи опергрупи на місці події, наприклад: крадіжки зі зломом. 

Перед початком гри тренер вручає кожному з учасників картку, де 

написано, як поводитися у цій грі. Зміст картки зберігається у таємниці до кінця 

гри і лише потім, під час обговорення, можна сказати, що кому було сказано 

робити. 

Завдання на картках: 



 258 

1. Слідчий: намагається зіставити факти, опитати всіх учасників події. 

2. Опер №1, всезнайко: намагається «влізти» в будь-яку розмову, нав’язати 

вину будь-кому, без детального аналізу справи. 

3. Свідок-сперечальник: з усіма сперечається. 

4. Свідок-миротворець: намагається погасити конфлікти. 

5. Постраждалий: людина, незадоволена всім і усіма. 

6. Опер №2: допомагає слідчому, намагається дойти до істини. 

7. Дільничий-оригінал: намагається будь-яку бесіду повернути в інше русло. 

8. Експерт-криміналіст – нетактовна людина: немає чутливості, почуття 

пристойності.  

Гра має на меті показати учасникам, що правила хорошого тону  не така 

вже й непотрібна річ, як іноді їм здається. Запропоновані ролі бажано 

розподілити так, щоб кожний грав майже себе. Не виключено, що при 

розігруванні згаданих ролей імпровізоване розслідування завершиться 

конфліктом. Не біда. Детальний аналіз конфлікту під час обговорення 

сприятиме утвердженню соціально схвальних форм поведінки. Ніхто не 

постраждає від цього конфлікту, оскільки кожен виконавець лише виконував 

одержане завдання. Змодельована таким способом ситуація буде досить 

реалістичною, і з неї можна буде робити конкретні висновки. 

Час проведення 50 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

Завершення та підбиття підсумків третього дня – 30 хв. 

 

День 4 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа: «Міміка і жести»  

Мета: розвиток невербальних засобів спілкування. 

Хід вправи. Усі розділяються на пари. Кожен із пари отримує записку із 

завданням. Ці завдання той, хто отримав записку повинен передати 

написану на ній інформацію напарнику за допомогою міміки і жестів. 

Другий повинен виконати зрозуміле ним перед усіма. 

 Час виконання вправи 20 хв. 

 Обговорення та рефлексія 35 хв. 

3. Вправа: «Полярні емоції» 

Мета:  провідчувати та навчитись висловлювати позитивні та негативні 

емоції. 

Хід вправи. Учасники розділяються на двійки, вказівка вибрати собі в 

пару того, хто найменше похожий на партнера (один слухач, один оповідач, 

потім міняються ролями). Завдання: придумати три пари полярних відчуттів 

(наприклад: злість – радість; тривога – спокій; любов – ненависть), почергово 

називати ці слова, щоб останнє слово щоразу було позитивним, далі протягом 1 

хвилини провідчувати кожне з названих відчуттів, описати свої емоції у тілі. 
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Наступний крок: попросити того, хто розповідав, відчути, де після завершення 

є найбільший дискомфорт у тілі, попросити його посили/напружити, а потім – 

розслабити (повторити 2 рази). 

Час проведення 40 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

4. Вправа «Шикування за зростом»  

Мета:  подолання бар’єрів у спілкуванні між учасниками та їх 

розслаблення. 

Хід вправи. Учасники стають щільним колом, заплющують очі. 

Їх завдання полягає в тому, щоб вишикуватись із заплющеними очима 

за зростом.   

Після того, як всі учасники знайдуть своє місце, подається команда 

розплющити очі і подивитися, що ж вийшло.  

Після вправи можна обговорити, чи було важко виконати це завдання, 

чи ні, та як себе почували учасники. 

Час проведення 10 хв. 

Рефлексія 20 хв. 

5. Завершення третього етапу тренінгу: тренер висловлює свою 

вдячність групі, ділиться своїми емоціями та почуттями, учасники 

висловлюють свої особисті враження щодо третього етапу тренінгу, 

прощаються до наступного тижня. 

Час виконання вправи до 20 хв. 
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IV Блок: «Розвиток навичок конструктивного поводження в конфліктних 

ситуаціях та самоконтролю емоційних реакцій  у процесі спілкування» 

 

Мета: навчитися визначати, попереджати та вирішувати конфлікти в групі, 

розвинути вміння і навички контролю емоцій. 

 

День 1 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Покажи емоцію»  
Мета: знайомство, презентація, налаштування на співпрацю, розвиток 

самоконтролю емоційних станів. 

Хід вправи. По колу кожен учасник без слів показує емоцію (настрій), з 

яким прийшов на заняття. 

Час виконання вправи до 10 хв.  

Рефлексія та обговорення 35 хв. 

• Чи легко було це зробити?  

• Які  відчували перешкоди? Чому? 

• Що Вам заважало? 

• Що давалося легко? 

3. Групова бесіда «Асоціація» 
Мета: підвести учасників до розуміння терміна «конфлікт», розглянути 

позитив і негатив конфліктної ситуації. 

Хід вправи. Сьогодні ми з вами поговоримо про «конфлікт». Але, перш за 

все, вам потрібно сказати, які асоціації у вас викликає це слово. 

Усі асоціації ведучий фіксує на дошці. На їх основі він підводить, що 

конфлікт – це не є щось погане, він має дві сторони – позитивну і негативну. 

Якщо конфлікт асоціюється тільки з неприємностями, можна навести приклади 

типу «в суперечці народжується істина» або якийсь конструктивний конфлікт, 

який привів до позитивного вирішення суперечки. 

Отже, напрошується висновок, конфлікт – це природно, оскільки всі люди 

різні.   Конфліктів   не  було  б  тільки   тоді,   коли  люди  були   б  однаковими, 

як роботи: однаково мислили, відчували, сприймали. 

Час виконання вправи 30 хв. 

4. Після цього інформаційний блок тренера: «Поняття конфлікт. Види 

конфліктів». Формування ключових тез. 

Слово «конфлікт» (лат. – зіткнення) означає зіткнення двох або декількох 

осіб, соціальних груп, організацій і т. д. з метою однієї зі сторін реалізувати 

свої матеріальні або духовні інтереси за рахунок іншої.  

Визначення конфлікту 

Можна подати наступну схему розвитку конфлікту. 

Конфліктна ситуація  +  Інцидент                Конфлікт  

Розглянемо суть цих понять. 
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Конфліктна ситуація – це нагромадження протиріч, що містять суттєву 

причину конфлікту. 

Інцидент – це збіг обставин, певна ситуація, що є приводом для конфлікту. 

Конфлікт – це відкрите протистояння, як наслідок взаємовиключаючих 

інтересів і позицій. 

Існує думка, що вирішити конфлікт означає: 

– ліквідувати конфліктну ситуацію; 

– вичерпати інцидент. 

Найчастіше виникають такі чотири типи конфліктів: 

• внутрішньоособистісні (інтраперсональні), які виникають на рівні однієї 

особистості; 

• міжособистісні (інтерперсональні), які виникають між двома 

особистостями (наприклад, між двома курсантами/студентами); 

• внутрішньогрупові (інтрогрупові), які виникають усередині групи, 

зокрема між конкретною особою і групою; 

• міжгрупові (інтергрупові), які виникають між соціальними групами, 

причому як всередині організації, так і за її взаємодії з оточенням (наприклад, 

між двома підрозділами в організації). 

Крім того, конфлікти часто поділяють:   

– за масштабом конфлікти бувають загальними, такими, що охоплюють 

всю організацію, і парціальними, такими, що стосуються її окремої частини;  

– за тривалістю – короткочасними і затяжними, такими, що довгий час 

лихоманять всю організацію. Затяжний конфлікт здатний викликати кризу і 

зрештою привести до її руйнування або істотної зміни особистості;  

– залежно від кількості причин, які лягли в основу конфлікту, їх 

поділяють на: однофакторні і багатофакторних;  

– за своїми наслідками – конструктивними і деструктивними. 

У психології виділяють усього 5 способів виходу з конфліктів. Але для 

чого про це знати не психологам, а звичайній людині? Цікаво, що кожній 

людині найчастіше властиві 1 або 2 способи, рештою вона майже не 

користується. І шкода. Бо кожний з варіантів має свої переваги. Звичайно, 

тільки для визначених ситуацій. І якщо володіти усіма способами та вдало їх 

використовувати, життя перетвориться на успішну партію у шахи… 

1. Наполегливість (примус) – задоволення власних інтересів через примус 

інших прийняти вашу точку зору. Ця стратегія може бути ефективною, якщо: 

– ситуація вимагає миттєвого реагування; 

– ви маєте авторитет або повноваження для прийняття цього рішення; 

– результат для вас надзвичайно важливий. 

2. Пристосування (поступливість) означає готовність відмовитися від 

власних інтересів заради збереження стосунків. Воно ефективне, якщо: 

– стосунки набагато важливіші за причину конфлікту; 

– результат для іншої людини важливіший, ніж для вас; 

– вас не дуже хвилює ця ситуація; 

– у вас замало шансів для перемоги; 

– ви не праві. 
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3. Відхід (уникнення) – може бути корисним, якщо: 

– у вас недостатньо аргументів чи влади для бажаного вирішення 

конфлікту; 

– вам потрібно виграти час; 

– результат для вас не важливий і не варто витрачати сили; 

– спроба вирішити ситуацію вже може загострити конфлікт; 

– ситуація з часом може вирішитися сама. 

4. Компроміс – стратегія, за допомогою якої учасники конфлікту доходять 

згоди через взаємні поступки і задовольняють свої інтереси тільки частково. Її 

варто використовувати, якщо: 

– учасники мають протилежні інтереси й рівні шанси виграти конфлікт; 

– вас задовольняє тимчасове рішення; 

– у цій ситуації краще отримати хоч щось і зберегти нормальні стосунки; 

– ви можете дещо змінити для себе початкову мету. 

5. Співробітництво має на меті задовольнити інтереси всіх учасників 

конфліктної ситуації, але може потребувати багато часу для вирішення 

проблеми. Ефективність цієї стратегії проявляється, якщо: 

– розв’язання проблеми і задоволення інтересів важливе для всіх сторін; 

– стосунки між учасниками конфлікту тривалі й тісні; 

– є час для роботи над проблемою; 

– учасники можуть пояснити свої інтереси і вислухати інших; 

– усі учасники можуть і хочуть вирішувати проблему «на рівних». 

Час виконання до 25 хв. 

 5. Вправа  «Девіз» 
Мета: виявити   рівень   розуміння   учасниками   кожної   зі    стратегій  

поведінки в конфліктній ситуації.  

Обладнання: папір, маркери, ручки. 

Хід вправи. Учасники розраховуються на 1-ий, 2-ий, 3-ій, 4-ий, 5-ий. 

Кожній  із   підгруп   дається   завдання:   придумати   девіз,   який   би 

найточніше охарактеризував кожен зі стилів поведінки в конфлікті. 

Наприклад, пристосування – «моя хата скраю»; компроміс - «фіфті-фіфті»; 

уникнення, вихід – «не проганяйте, я сам піду»; наполегливість – «це ти 

винен»; співробітництво – «ми – команда». 

Групи представляють свої девізи, пояснюючи чому саме так. Питання для 

обговорення: 

• Чи важко було виконувати завдання? Чому? 

• Які емоції виникали під час виконання цієї вправи? 

• До якої зі стратегій найважче було сформулювати девіз? Чому? 

Час виконання вправи до 10 хв.  

Рефлексія та обговорення 35 хв. 

Завершення та підбиття підсумків першого дня – 30 хв. 
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День 2 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

 Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Вирішення конфліктів». 

Мета: навчитися продуктивно вирішувати конфлікти, використовуючи 

різні стратегії поведінки. 

Хід вправи. Учасники діляться на двійки (оповідач – слухач), одним із 

учасників розповідається конфліктна ситуація (реальна або придумана), 

пробуються та обговорюються різні способи її вирішення, обговорються, які з 

них найпродуктивніші, чому? 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Рефлексія 35 хв. 

3. Вправа «По той бік медалі» 
Мета:  вироблення витримки та гнучкості у спілкуванні. 

Хід вправи. Учасники діляться на двійки і в ролях розігрують різні 

неприємні для працівників побутові ситуації, які часто виникають.  

Розігруються наступні сценарії: 

1.  Співробітник у формі йде по вулиці повз групи молодих людей, які за 

спиною голосно говорять: «Мент поганий». 

2. Міліціонер перевіряє документи у громадянина на вулиці. Громадянин 

гордовито виражає свої претензії щодо перевірки. 

3.  На вулиці до міліціонера у формі підходить людина середніх років і 

починає розмову: «Ну що, служивий, як твої справи? Усе бабусь ганяєш?» 

Після вправ проводиться рефлексія і обговорення. 

Час виконання вправи 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв. 

Завершення та підбиття підсумків другого дня – 30 хв. 

 

День 3 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

 Час виконання 40 хв. 

2. Робота з ДАО (диференціально-аналітичний опитувальник) 

Інформаційний блок 

Здібності як такі починають формуватися ще у внутрішньоутробному 

періоді й розвиваються під впливом середовища, яке може одні здібності 

культивувати, але менше сприяти розвитку інших здібностей; функціонують на 

когнітивному, емоційному і поведінковому  рівні. 

Щодо саме актуальних здібностей, то вони діють як культурні, 

психосоціальні норми та норми соціалізації. Зміст цих здібностей є  психічним, 

а форма вияву – культуральною. 
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Актуальні здібності, як вторинні, так і первинні, є похідними від базових: 

знати і любити, вторинні актуальні здібності від знати, первинні – від любити. 

Варто зазначити, що суспільство культурально характеризується 

специфічною ієрархією цінностей та норм поведінки. У країнах  Заходу є 

тенденція до переважання вторинних актуальних здібностей, а у країнах Сходу 

– первинних. Ці здібності є психодинамічними, тобто такими, що діють. Вони 

взаємозв’язані з такими такими глибинно-психологічними категоріями, як 

відчуття самоцінності і комплекс неповноцінності. Крім того, ці здібності  

можуть діяти як мікротравми при неспівпадінні рівня їх вираженості в різних 

людей. 

Вторинні актуальні здібності є когнітивно-поведінковими та 

операційними, тобто це відклик на  потребу виживання і біологічного 

збереження. 

Первинні ж – емоційно-вольові, тобто це відклик  на екзестенційні 

потреби. 

Говорячи про функції, які виконують актуальні здібності, слід відзначити 

наступні: 

– описові категорії, коли поведінка людини чи міжособистісні та внутрішні 

конфлікти можуть бути описані в термінах актуальних здібностей; 

– зміни величини соціалізації, тобто актуальні здібності є змістом 

виховання, і суспільство за допомогою виховання визначає характерний для 

нього рівень розвитку певних актуальних здібностей. Щоб бути прийнятим у 

цьому суспільстві, людина повинна відповідати його вимогам; 

– сурогатні  замінники релігії – це тоді, коли одна або декілька 

актуальних здібностей абсолютизуються,  стають поза своєю функціональною 

роллю осереддям світогляду, картини світу  образу людини, її внутрішнього 

стану; 

– маскування: проявляється в тому, що у деяких випадках для досягнення 

мети  людині здається доцільним прикинутись, зобразити ті актуальні 

здібності, які насправді вона зараз майже не виявляє. Така удавана поведінка 

не завжди може бути усвідомленою; 

– зброя або засоби захисту – прояв або відсутність актуальних здібностей, 

що викликає афект, і вони стають свого роду зброєю. 

Ідеально, коли людина знаходиться в балансі між  первинними – 

«любити» – та вторинними –  «знати» – актуальними здібностями.  

Застосування ДАО 

Мета:  визначення курсантами власних актуальних здібностей. 

Хід вправи. На бланку диференціально-аналітичного опитувальника 

запропонувати курсантам за допомогою ставлення плюсів, від одного до трьох, 

позначити, які здібності, на якому рівні у них розвинуті. Наступним кроком 

запропонувати позначити, якими актуальними здібностями вони реагують в 

конфліктних ситуаціях? Чи таке реагування вони вважають продуктивним, 

якщо ні, то чого не вистачає? Які вбачають шляхи розвитку необхідних 

здібностей.  
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Диференційно-аналітичний опитувальник (ДАО) 

в методі Позитивної психотерапії 
 

 Актуальні здібності 1 2 
Спонтанні 

коментарі 

 ■ ВТОРИННІ    

1 Акуратність (порядок)    

2 Охайність (чистота)    

3 Бережливість (економність)    

4 Пунктуальність    

5 Точність (педантичність, скрупульозність)    

6 Стриманість (ввічливість, тактовність)    

7 Прямота (чесність, щирість)    

8 Вірність (відданість)    

9 Справедливість («об'єктивність»)    

10 Старанність (сумлінність, ретельність)    

11 Цілеспрямованість (досягнення)    

12 Слухняність (послух, підпорядкування)    

13 Надійність    

14 Обов'язковість (добросовісність)    

 ♥ ПЕРВИННІ    

1 Любов-прийняття (емоц. ставлення «+»)    

2 Наслідування (зразок, приклад)    

3 Терпіння    

4 Час (відчувати – розподіляти – приділяти)    

5 Довіра    

6 Контакт (входити – бути – виходити) 

(злиття – диференціація  –  відокремлення) 

   

7 Ніжність    

8 Сексуальність    

9 Впевненість (у правоті, «в ОК-ейності»)    

10 Впевненість у здібностях    

11 Надія    

12 Сумнів (у традиціях / авторитеті /досвіді)    

13 Віра / Сенси / Релігійність     

14 Цілісність / Єдність    

Час виконання вправи до 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 40 хв. 

10. Вправа «Закінчити речення» 
Мета: усвідомлення своєї значущої ролі у формуванні соціально-

психологічного клімату в групі. 
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Хід вправи.  Розбитись на двійки (оповідач – слухач, потім помінятись), 

продовжити речення: 

Мені подобаються такі якості в людях... 

У мене є такі позитивні риси... 

Я добре вмію робити... 

Я хотів би (хотіла б), щоб у нашому колективі всі були... 

У тому, що я став (стала) таким (такою), я вдячний (вдячна)... 

У майбутньому я... 

Час виконання вправи до 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв: 
• Чи складно було відповідати на запитання? 

• Що відчували, коли писали про себе? 

 Що саме давалось найважче? Що легше? Як Ви думаєте, чому? 

Завершення та підбиття підсумків третього дня – 30 хв. 

 

День 4 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Зображення злості на малюнку»  
Мета: намалювати метафорично свою злість. 

Хід вправи. Учасники кольоровими олівцями малюють вулкан як 

метафоричне вираження злості. 

Час виконання 15 хв. 

Обговорення та рефлексія 40 хв. 

Звернути увагу: на розміри вулкану, на величину місця виходу лави, чи 

руйнує лава все навколо, чи залишається щось живе. 

3. Вправа «Вираження злості»  
Мета: за допомогою паперу зробити свою злість. 

Хід вправи. Учасники діляться на двійки, їм роздають листки А4, просять 

прислухатись до себе і з паперу сконструювати свою злісь, розказати один 

одному про неї. Яка вона? 

Потім повзаємодіяти в групі зі злістю, покидатись, побитись з 

конструйованими образами. 

Час виконання 30 хв. 

Обговорення та рефлексія 40 хв. 

4. Вправа «Посмішка по колу»  
Мета: розслаблення м'язів обличчя, створення атмосфери довіри, 

захищеності. 

Хід вправи. Учасники по колу передають один одному посмішку. 

Час виконання вправи до 5 хв. 

5. Завершення четвертого дня тренінгу: тренер висловлює свою 

вдячність групі, ділиться своїми емоціями та почуттями, учасники 
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висловлюють свої особисті враження щодо четвертого етапу тренінгу, 

прощаються до наступного тижня. 

Рефлексія проведеного заняття, орієнтовні питання:  

• Які емоції супроводжували Вас під час заняття? 

• 3 якими емоціями Ви завершуєте заняття? 

• Що Вам сподобалось на занятті? 

• Чи хотіли б Ви якесь завдання розглянути детальніше? 

• Чи  задумувались Ви раніше над цією проблемою? 

 Час виконання вправи до 30 хв. 
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V Блок: «Контроль емоцій в спілкуванні правоохоронців» 

 

Мета: створення мотивації щодо розвитку вміння контролю власних 

емоцій під час взаємодії, розвиток уміння курсантів відслідковувати зміну 

емоційних станів під час спілкування. 

 

День 1 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа  «Емоції та ситуації»  
Мета: активізувати учасників до роботи в групі, тренувати навички контролю 

емоційних станів. 

Обладнання: м'ячик. 

Хід вправи. Учасники стають у коло. 

Кожен учасник повинен назвати одну емоцію, емоційний стан або почуття 

і запам'ятати, що він назвав (наприклад: перший учасник, ним може бути 

тренер «Спокій»). 

Коли всі учасники назвали по одній емоції і запам'ятали її, тренер 

продовжує вправу. 

Після цього кожен називає якусь ситуацію і кидає м'яча іншому 

учасникові, пропонуючи продовжити речення і назвати свою емоцію чи 

почуття. Наприклад: «Коли я стою у черзі, то відчуваю ... радість!»   

Час виконання вправи 10 хв.  

Рефлексія 15 хв. 

3. Бесіда з курсантами  про вплив емоцій на правоохоронця під час 

виконання професійних завдань.   

Час виконання 20 хв. 

4. Інформаційний блок тренера: Міні-лекція про вплив емоцій на 

професійну діяльність правоохоронців та важливість уміння їх контролювати. 

Дискусія, формування ключових тез. 

Оскільки емоцiї i почуття є одним із факторiв мiжособистiсної взаємодії, 

то робота  в системі «людина-людина» передбачає  вивчення   емоцiйних  

проявів і вплив на них.   Емоцiї  (лат. «emoveо»-хвилюю) – це загальна 

генералiзована  реакцiя  органiзму на життєво значущi зовнiшнi впливи. 

Почуття – психiчна форма вiдображення соцiальних потреб. Емоцiї й почуття 

вiдрiзняються за їх якiстю (позитивнi чи  негативнi), глибиною (глибокi i 

неглибокi), iнтенсивнiстю (сильнi i слабкi) i тривалiстю (короткотривалi i 

стiйкi), впливом на дiяльнiсть.  

За впливом на активнiсть діяльності вони  пiдроздiляються на  стенiчнi (вiд  

гр. «sthenos» – сила) i  астенiчнi.  Стенiчнi   активiзують   дiяльнiсть, 

мобiлiзують сили людини (радiсть, захоплення).  Астенiчнi – розслабляють 

людину, паралiзують її силу (почуття панiки, страху).  
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Крім того, емоції і почуття виконують подвійну функцію – сигнальну та 

регулятивну. В індивідуально-психологічному плані сигнальна функція полягає 

в тому, що певні подразники і супроводжуючі їх емоції закріплюються, 

формуючи особистий емоційний досвід людини. У соціальному плані вона 

дозволяє одній людині зрозуміти психічний стан іншої. 

Регулятивна функція полягає у формуванні ситуативних чи стійких 

мотивів поведінки конкретної особистості. Наші установки, готовність діяти в 

певному напрямі, інтереси і бажання, потяги та прагнення – усе пов'язане з 

емоціями й почуттями. Готуючись до дії, людина емоційно оцінює її. Так, при 

зустрічі зі знайомим ми готові до певних стосунків з ним залежно від тих 

емоційних станів, які переважали в нашому попередньому досвіді спілкування. 

Це і є індивідуально-психологічний аспект регулятивної функції, а соціальний –

полягає у впливі емоцій і почуттів на інших людей, з якими носій емоційного 

стану спілкується. Знання співробітником зовнішньої картини прояву 

емоційного стану дозволяє йому цілеспрямовано впливати на об'єкти службової 

діяльності, навмисно демонструючи конкретні стани для введення комуніканта 

в оману. 

Час виконання 20 хв. 

Обговорення 25 хв., виділяємо стрес, як найпотужніший чинник впливу 

на діяльність правоохоронців. 

5. Вправа «Асоціація-2»  
Мета: підвести учасників до розуміння того, що конфлікт – це ще й 

вираження певного емоційного стану. 

Хід вправи. Учасники висловлюють свої асоціації до слова «конфлікт», 

відповідаючи на конкретні запитання: «Якщо конфлікт – це меблі, то які 

саме...?», «Якщо конфлікт – це рослини (дерева), то які саме ...?». 

Потім необхідно провести обговорення: «Як ви думаєте, для чого ми 

проводили таку аналогію?» 

Виявляється, асоціації є не тільки відображенням поняття, а й виражають 

певні емоційні стани, пов'язані зі словом «конфлікт». Причому, ці емоційні 

стани, як правило, негативні. 

 Час виконання 15 хв. 

Обговоренн та рефлексія 35 хв. 

Завершення та підведення підсумків першого дня – 30 хв. 

 

День 2 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 
2. Вправа «Емоції в спілкуванні»  

Мета: підвести учасників до розуміння міміки та її значення в процесі 

спілкування. 
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Обладнання: піктограми «Радість», «Сум», «Невпевненість», «Страх», 

«Захоплення», «Злість», «Образа», «Досада», «Подив», «Інтерес», «Горе», 

«Розчарування» (додаток № 1). 

Хід вправи.   Кожній  із  підгруп  ведучий  дає   піктограми  емоційних 

з (додаток №1): 1-ій – рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4; 2-ій – рис. 5, рис. 6, рис. 7, 

рис. 8; 3-ій підгрупі  – рис. 9, рис. 10, рис. 11, рис. 12. 

Учасники повинні пригадати ситуації, коли їхні партнери по спілкуванню 

мали такий вираз обличчя. Описати вираз обличчя (емоція, почуття) 

співрозмовника в першій колонці таблиці, свої відчуття в другій колонці. І у 

третій – результат такого спілкування. 

 
Вираз обличчя 

співрозмовника 

Мої відчуття Результат спілкування 

 

   

 

До уваги   тренера! Важливо  уточнити та наголосити, що для 

ефективного спілкування необхідний постійний контакт очей, але не прямий  

(оскільки це сприймається як агресія, про що знали  ще  древні  інки, натягаючи 

на полювання на спину маску з яскраво намальованими очима).  

Групи  вивішують свої таблиці на дошку. 

Запитання для обговорення: 

• Чи зустрічалися вам співрозмовники з таким виразом обличчя? 

• Чи легко вам було з ними спілкуватися? 

• Що ви відчували при цьому?  

Час виконання 30 хв. 

Підведення підсумків заняття, рефлексія  35 хв. 

• Що корисного Ви дізналися сьогодні на занятті? 

• Чи допомогла робота в групі зрозуміти щось нове ? 

• Чи сподобалось Вам? Як Ви себе зараз відчувайте? 

• Яка інформація, на Вашу думку, була найбільш важливою і доцільною? 

3. Вправа «Емоції в конфлікті»  
Мета: дати можливість учасникам відслідкувати зміну емоційних станів 

під час конфліктної ситуації, виділити етапи, на яких вони змінювались. 

Хід вправи. Учасники розбиваються на чотири підгрупи (розрахувавшись 

на 1-ий, 2-ий, 3-ій, 4-ий). Кожній підгрупі потрібно описати конфліктну 

ситуацію, в якій були б задіяні хоча б три емоції. Виділити в ній різні етапи, на 

яких змінювалися емоції, і коротко відзначити ці етапи. Підгрупи 

представляють свої напрацювання. 

Час виконання 20 хв. 

Запитання для обговорення, рефлексія 35 хв: 

- Чи важко було? Які емоції відчули Ви під час спілкування? 

Чому саме так змінювалися емоційні стани у Вашій конфліктній ситуації? 

Завершення та підбиття підсумків другого дня – 30 хв. 

 

День 3 
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1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Агресивна і беззахисна істота»  
Мета: усвідомлення учасниками своїх невпевнених і агресивних проявів 

поведінки, зняття надмірної емоційної скутості, вирівнювання активності і 

спонтанності. 

Хід вправи. Вправа проводиться у два етапи. На першому кожен учасник 

малює невідому агресивну істоту, розказує про способи її нападу, агресії і 

показує цей спосіб у дії. 

На другому етапі кожен учасник малює невідому беззахисну істоту і 

показує способи її захисту. 

Важливо, щоб способи нападу і захисту не описувались учасниками, а 

відтворювалися невербально. 

Час виконання 20 хв. 

Запитання для обговорення, рефлексія 35 хв: 

• Які емоції у Вас виникали під час виконання вправи (що Ви відчували)? 

• Яку поведінку, агресивну чи невпевнену, було легше відтворити? Чому? 

3. Вправа «Я вмію сказати «НІ»  

Мета: розвиток стійкості, впевненості, конформізму. 

Обладнання: картки з описом проблемних ситуацій. 

Хід вправи. Усі учасники об'єднуються у три підгрупи. Кожна отримує 

картку зі своєю ситуацією. Через 10 хв. учасникам потрібно запропонувати 

кілька варіантів поведінки в поданій ситуації. Після цього тренер проводить 

обговорення запропонованих варіантів відповідей з урахуванням ознак та 

проявів стійкості, впевненості, конформізму. 

Приклади ситуацій: 
1. Друг (подруга) пропонує піти на дискотеку, а ви не в настрої. 

2. Ваш друг (подруга) пропонує разом піти в гості до його (її) друзів, які вам не 

подобаються. 

3. Друг (подруга) просить вас дати покористуватися вашим підручником перед 

іспитом, а ви не хочете давати. 

Час на виконання вправи 30 хв. 

Обговорення та рефлексія 40 хв. 

Завершення та підбиття підсумків третього дня – 30 хв. 

 

День 4 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Притча  «Все залежить від тебе»  
Колись давно у древньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий 

мандарин (знатний вельможа). Весь день його складався з примірок багатого 
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вбрання та розмов з підданими про свій розум ... Так минали дні за днями, роки 

за роками ... Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від кордону 

з'явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той голос і до нашого 

мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця 

найрозумнішою людиною у світі?! Але виду про своє обурення не подав, а 

запросив мудреця до себе у палац. Сам же задумав обдурити ченця: «Я візьму в 

руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в руках: живе чи 

мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я роздушу метелика, а якщо скаже 

мертве – я випущу його...». І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося 

багато людей, усім хотілося послухати словесний поєдинок найрозумніших 

людей у світі, мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з 

нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинились, і до зали ввійшов  

невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався й 

сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, злісно 

всміхаючись, мандарин проказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках: живе 

чи мертве?» Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «УСЕ В ТВОЇХ 

РУКАХ!» Збентежений мандарин випустив метелика з рук і той полетів на 

волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями. 

Отже, лише від Вас залежить, чи буде ваша взаємодія з іншими живою, 

яскравою, плідною чи навпаки. 

Час виконання 15 хв. 

Запитання для обговорення, рефлексія 35 хв: 

– як Ви зрозуміли зміст цієї притчі? Про що вона Вас вчить? 

– як би поступили Ви на місці мандарина? 

– які емоції при цьому у Вас виникають? 

3. Вправа «Моє сонце»   

Мета: зняття втоми, підвищення впевненості в собі.  

Хід вправи. Кожному  учаснику пропонується   намалювати сонце  з 

промінчиками (промінчиків має бути якомога більше). На одному з променів 

потрібно написати свої достоїнства (позитивні якості),  а на кінці променя імена 

тих людей, кого ці якості зігрівають. 

Час виконання 10 хв. 

Рефлексія 20 хв. 

4. Вправа «Скульптура сьогоднішнього дня»  

Мета: відпрацювати в учасників навички рефлексії. 

Хід вправи. Учасникам пропонується об’єднатися в малі групи, 

обговорити та створити скульптуру сьогоднішнього дня. 

Час виконання 15 хв. 

Обговорення та рефлексія  35 хв. 

– чому саме таку скульптури Ви склали? що вона для Вас означає? 

– що Ви відчували, створюючи її? 

5. Завершення п’ятого етапу тренінгу: тренер висловлює свою вдячність 

групі, ділиться своїми емоціями та почуттями, прощаються до наступного 

тижня. 

 Час виконання вправи 15 хв. 
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VI Блок: «Формування  конструктивних стратегій взаємин, поведінки у 

міжособистісній взаємодії» 

 

Мета: розвиток культури спілкування, комунікативної гнучкості 

спроможності протистояти груповому тиску. 

 

День 1 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 
2. Вправа «Мені добре з тобою»  

Мета: налаштування на позитивну взаємодію між учасниками групи. 

Хід вправи. Підійдіть до тих, з ким вам особливо приємно і легко було 

працювати. Виберіть двох-трьох учасників тренінгу. Скажіть їм про свої 

почуття. 

Час виконання 5 хв. 

Обговорення та рефлексія 15 хв. 

3. Вправа: гра «Отримай премію»  

Мета: формувати вміння знаходити правильний тон спілкування з людьми 

Хід вправи. Однин з учасників гри має повноваження видати премію 

(можна використовувати конверт з імітованими грошима, чи просто 

шоколадку), кому вважатиме за потрібне. Решта учасників намагаються 

одержати її, аргументуючи доцільність віддати премію саме йому, почергово 

звертаючись, до учасника уповноваженого видати премію, з відповідним 

проханням. Кожен учасник гри може висловити тільки одне прохання. Той, хто 

видає премію, вислуховує всі прохання, а потім робить свій вибір – дає премію. 

Після цього проводять обговорення. Той, хто дав премію пояснює свій вибір, 

говорить, чим саме сподобалося йому прохання. Якщо хтось із учасників теж 

захоче побувати в ролі повноваженого видавати премію, йому можна 

запропонувати самому придумати сюжет, аналогічний до попереднього, і ще 

раз пограти. 

Час виконання вправи 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв. 

Вправа «Гнучкість у сприйняттї та подачі висловлювань». 

Мета: розвиток уміння висловлення та сприйняття позитивних і  

негативних  тверджень. 

Хід вправи. Учасники діляться на двійки, стають один навпроти одного і 

дивляться в очі зі спокійним та байдужим виразом обличчя. 

Потім учасники стоять один навпроти одного. Перший говорить: «Ти мені 

подобаєшся». Другий відповідає: «Ти мені ні». Потім обмінюються ролями. 

Після чого, учасники стоять один навпроти одного. Перший говорить: «Ти 

мені подобаєшся». Другий відповідає: «Ти мені також». Потім обмінюються 

ролями. 
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На завершення тренер пропонує учасникам знову дивитися один одному у 

вічі зі спокійним виразом обличчя.   

Час виконання вправи 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв. 

Завершення та підбиття підсумків першого дня – 30 хв. 

 

День 2 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Міні-лекція: Основні типи поведінки людей у ситуації затримання. 

Бесіда не тему: як сприймають працівника міліції правопорушники? 

Поведінка міліціонера охорони відповідно до кожного із зазначених типів. 

Будь-яка ситуація затримання правопорушника характеризується наявністю 

психоемоційної напруги. Людина, яку затримують, завжди буде чинити опір. 

Навіть якщо вона зовні не опирається, то на психологічному рівні все одно 

буде демонструвати власну незадоволеність і висловлювати свої негативні емоції. 

Практика свідчить, що співробітникам міліції доводиться контактувати з 

правопорушниками, які при затриманні знаходяться в пограничному психічному 

стані і з ними дуже важко та небезпечно працювати. 

Умовно можна виділити три типи таких пограничних станів: невротичний, 

істеричний і психопатичний. Отже, розглянемо типи реагування людей в ситуації 

затримання.  

1 . Невротичний тип реагування. 

Люди, схильні до подібного реагування, легкоранимі, тривожні, 

неагресивні, ввічливі. У них може проявлятись тремтіння рук, різке 

почервоніння або блідість. Може проявитися заїкання, хвилювання без 

помітних причин. Така людина, як правило, не викликає підозри, зовнішній 

вигляд може бути настільки м'яким та безпечним, що легко виникає думка про 

помилковість затримання. І дійсно, серед такої категорії людей рідко 

зустрічаються злочинці. 

Такі люди частіше схильні до інтелектуальної діяльності і спрямовують її 

до операцій з паперами або комп'ютерного шахрайства. 

Із невротичними людьми спілкуватись простіше, вони легко 

підкорюються вимогам. Однак схильність до розумової діяльності робить мову 

таких людей досить своєрідною, і працівник міліції може неправильно 

зрозуміти деякі відповіді та пояснення. Тут важливо не дозволити собі бути 

агресивним, щоб не спровокувати конфлікту або невротичної реакції у 

затримуваного у вигляді нападів, втрати свідомості і та ін. 

 2. Істеричний тип. 

Представники цього типу досить часто зустрічаються серед злочинців. 

Основними їх психологічними характеристиками є егоцентризм (тобто у 

власних діях вони керуються особистою зацікавленістю та бажанням не 

звертати уваги на думку оточуючих) та потреба в увазі з боку оточуючих. Вони 
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часто нагадують акторів, яким постійно потрібні глядачі. Коли їх щось не 

задовольняє, вони ведуть себе таким чином, що змушують оточуючих йти їм 

назустріч. 

Істероіди дуже добре розуміють почуття оточуючих, мають добру емоційну 

та інтелектуальну лабільність (рухливість процесів), гарну адаптацію. Вони 

гарно вміють маніпулювати оточуючими, для чого використовують, як 

правило, певний алгоритм, що складається з наступних елементів: 

– викликати почуття провини; 

– шантаж; 

– демонстративна поведінка; 

– погрози (як у бік оточуючих, так і навпаки, наприклад, погроза 

самогубства в разі невиконання їх вимог). 

Усі чотири фактори пов'язані між собою і повинні розглядатись як одне ціле. 

Люди такої категорії прекрасні симулянти. Вони легко пристосовуються до 

нових ролей, будуючи свою поведінку залежно від реакції оточуючих. 

Що стосується поведінки під час затриманні істероідів, то тут важливо 

пам’ятати, що вони намагаються викликати почуття провини і таким чином 

здійснити психічний вплив (маніпулювання). У такій ситуації необхідно 

«виключити» власні емоції та почуття, потрібно вести себе як «машина», 

офіційно, формально, не звертати увагу на спроби затримуваного встановити 

контакт. Часто на таких людей сильно впливає легка іронічна посмішка та 

спокійне спостереження за його діями. 

Якщо істероід не оримає очікуваної реакції, він відмовиться від власних дій, 

тому що це продумана симуляція. 

Не бажано розпалювати або підштовхувати його, тому що це може 

призвести до афекту, і він втратить контроль над собою, що може призвести до 

непередбачених наслідків. 

3. Психопатичний тип. 

Люди такого типу часто мають гарний фізичний розвиток. Причини їх 

акцентуації зумовлені двома факторами: 

– особливості нервової системи; 

– виховання та вплив соціального оточення. 

Вони мають наступні характеристики: імпульсивність, сміливість, 

рішучість, низьку чутливість до переживань та почуттів оточуючих. Легкі у 

спілкування, іноді надто веселі, швидко і агресивно реагують на зауваження 

або образи. Поверхневі у спілкуванні, як правило знаходяться в центрі уваги 

оточуючих і є лідерами. Схильні до «героїчної поведінки», правопорушень, їх 

досить важко переконати, вони самовпевнені та егоцентричні. Присутня 

схильність до брехні. У стані збудження фізична сила значно зростає, вони 

майже не відчувають болю, страху. 

Поведінка працівника поліції під час затримання повинна враховувати все 

вищезгадане і моделюватись відповідно до поведінки затримуваного. 

Якщо виникає необхідність використовувати фізичну силу, то необхідно 

пам'ятати, що такі люди у стані збудження є дуже сильними і будуть намагатися 

нанести перший удар таким чином, щоб він був і останнім. 



 276 

Час виконання 20 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв. 

3. Рольова гра «затримання злочинців». 

Мета: навчитись орієнтуватись у поведінці людей під час затримання, 

розвинути вміння візуальної діагностики. 

Учасники діляться  на групи по 3-є людей. Декілька учасників виконують 

ролі «злочинців» відповідно до кожного з розглянутих типів поведінки. 

Відпрацьовуються ситуації затримання. «Злочинці» повинні поводити себе 

відповідно. «Міліціонери» проводять затримання. Після чого проводиться 

обговорення, під час якого слухачі висловлюють свої почуття, які з'явились під 

час рольової гри, аналізують набутий досвід. 

Час виконання вправи 30 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв.  

Завершення та підбиття підсумків другого дня – 30 хв. 

 

День 3 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Упевнені, невпевнені та грубі відповіді»  

Мета: ознайомити учасників із видами відреагуваннями на прохання 

інших. 

Хід вправи. Розділитися на двійки (з обміном ролями) та давати один 

одному відповіді наступним чином: 

• впевнено; 

• невпевнено; 

• агресивно.  

Ситуації: 

• Ви поспішаєте, а Ваш колега по роботі щось попросив зробити; 

• людина, яку Ви осуджуєте, попросила допомогги; 

• Ви вже повторили повідомлення два рази, але Ваш товариш не розчув. 

Час виконання вправи 30 хв. 

Обговорення та рефлексія 35 хв. 

3. Вправа «Покажи дорогу» 
Мета: показати механізми створення неефективної комунікації, виявити 

фактори, що впливають на спотворення інформації у процесі спілкування. 

Хід вправи. Учасники об'єднуються у дві групи. Завдання для груп: один 

звертається до «перехожого», щоб той показав дорогу до вокзалу. Обирає група 

двох акторів за бажанням. Вони розігрують сценку. 

Час виконання вправи 20 хв. 

Запитання для обговорення та рефлексія 35 хв.: 
• Котра пара досягла успіхів? 

• Чому? 

• Що заважало? 
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• Які фактори впливали на процес передачі інформації? 

• До чого може призвести така ситуація в реальному житті? 

4. Вправа «Сила слів»  
Мета: навчитися правильно підбирати слова для визначення свого стану. 

Хід вправи. Порівняйте, яка фраза звучить більш вагомо та переконливо? Де 

проблема мов законсервована/не має тенденції до вирішення? 

У формі дієслова:                               У формі іменника: 

Я боюся                                              Я відчуваю страх 

Я вирішив                                           Я прийняв рішення 

Я тривожуся                                        Мене мучить тривога 

Я образився                                        У мене залишилася образа 

Спільне обговорення. 

Час виконання вправи 10 хв. 

Обговорення та рефлексія 20 хв. 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

 

День 4 

1. Привітання учасників: повтор правил, вступне слово, висловлення  

учасниками своїх вражень від попереднього дня, очікування від 

сьогоднішнього. 

Час виконання 40 хв. 

2. Вправа «Прохання та вимоги» 
Мета: дати можливість учасникам відчути переживання та емоції під час 

прохання та вимоги. 

Хід вправи. Група ділиться на пари. Один з двох учасників просить іншого 

щось у вимогливій формі. А потім учасники міняються ролями. Після цього 

учасники просять щось, виражаючи свої почуття, а потім знову міняються 

ролями. 

Час виконання вправи 10 хв. 

Запитання для обговорення та рефлексія 30хв.: 

• Що Ви відчуваєте, коли вимагаєте? 

• Що Відчуває людина, від якої вимагають? 

• Що Ви відчуваєте, коли просите? 

• Що Ви відчуваєте, коли вас просять? 

3.  Вправа «Протистояння груповому тиску»  

Мета: розвиток здібності до нонконформізму / розвиток навичок до 

відстоювання власних позицій. 

Хід вправи. Ведучий викликає одного учасника-добровольця і просить 

його вийти за двері.  

Усім іншим учасникам пояснюється, що того учасника, який вийшов, група 

повинна буде «примусити» позачергово піти в наряд/признатись, що вкрав 

гроші, використовуючи при цьому різні способи переконання – 



 278 

аргументування, звабу, шантаж, хитрощі, залякування тощо. 

Учаснику за дверима пояснюється його задача в грі – відповідати відмовою 

на кожне звертання про наряд, аж поки, він насправді вже не зможе опиратися. 

Усі бажаючі можуть побувати у ролі того, хто опирається 

Наприкінці гри відбувається дискусія про місце і роль групового тиску як 

в житті пересічної людини, так і залежної від наркотиків чи алкоголю. 

Час виконання вправи 30 хв. 

Обговорення та рефлексія 30 хв. 

4. Вправа: «Остання зустріч»  

Мета: удосконалення комунікативної культури.  

Хід вправи. Уявіть собі, що заняття вже закінчилися, і ви маєте попро-

щатися. Але чи встигли ви сказати один одному те, що хотіли? Може бути, що 

ви забули поділитися з групою своїми переживаннями? Можливо, є людина, 

думку якої про себе ви хотіли б почути? Чи хочете ви подякувати комусь за 

щось? Зробіть це «тут і тепер». 

Час виконання вправи 10 хв. 

Обговорення та рефлексія вправи  30 хв. 

5. Вправа «Конверти для добрих побажань» 

Матеріали: конверти, олівці чи фломастери для кожного учасника. 

Крім того, кожному буде потрібно стільки аркушів паперу, скільки 

учасників в групі, мінус один. 

Хід вправи. Учасники пишуть свої імена на конвертах. Далі всі 

учасники пишуть, включаючи ведучого, побажання та подяку для кожного 

члена групи.  

Ведучий складає всі листочки у відповідні конверти. Якщо учасники захочуть, 

вони можуть поділитися висловленнями, що отримали, з групою. 

Час виконання вправи до 20 хв. 

6. Закриття тренінгу, бесіда-підсумок. «Прийняття себе» 

Запитання для обговорення: 
• Чи не зробив я під час цих занять якихось «незвичних» для мене відкриттів, 

які порушують моє звичне уявлення про себе? 

• Що мені важко було прийняти ? 

• Чи міг я розкрити себе перед групою? 

• Що я дозволив побачити в собі іншим людям? 

Feed-back – обговорення, дискусія, рефлексія кожного члена групи про 

особисті враження про тренінг, результати й придбання, що найбільше 

запам'яталося, відносини в групі й ін.  

Час виконання 30 хв. 
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Додаток М 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей первинного та 

вторинного тестування між групами курсантів контрольної групи – Т-

критерій Вілкоксона 

Шкали досліджуваних 

змінних Ранги N Середній ранг  Сума рангів  

Комунікативні здібності 2 – 

Комунікативні здібності 

Негативні ранги 
18(a) 24,06 433,00 

  Позитивні ранги 27(b) 22,30 602,00 

  Рівні 5(c)     

  Разом 50     

Організаційні здібності 2 – 

Організаційні здібності 

Негативні ранги 
19(d) 15,32 291,00 

  Позитивні ранги 15(e) 20,27 304,00 

  Рівні 16(f)     

  Разом 50     

Комунікативний контроль 2 – 

Комунікативний контроль 

Негативні ранги 
12(g) 11,33 136,00 

  Позитивні ранги 11(h) 12,73 140,00 

  Рівні 
27(i)     

  Разом 
50     

At2 - А Негативні ранги 11(j) 11,95 131,50 

  Позитивні ранги 14(k) 13,82 193,50 

  Рівні 25(l)     

  Разом 50     

Bt2 - B Негативні ранги 28(m) 19,00 532,00 

  Позитивні ранги 13(n) 25,31 329,00 

  Рівні 9(o)     

  Разом 50     

Ct2 - C Негативні ранги 23(p) 16,57 381,00 

  Позитивні ранги 12(q) 20,75 249,00 

  Рівні 15(r)     

  Разом 50     

Et2 - E Негативні ранги 16(s) 17,16 274,50 

  Позитивні ранги 19(t) 18,71 355,50 

  Рівні 15(u)     

  Разом 50     

Ft2 - F Негативні ранги 12(v) 22,25 267,00 

  Позитивні ранги 23(w) 15,78 363,00 

  Рівні 15(x)     

  Разом 50     
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Продовження таблиці 1 

Порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей первинного та 

вторинного тестування між групами курсантів контрольної групи – Т-

критерій Вілкоксона 
Gt2 - G Негативні ранги 29(y) 17,41 505,00 

  Позитивні ранги 9(z) 26,22 236,00 

  Рівні 12(aa)     

  Разом 50     

Ht2 - H Негативні ранги 10(bb) 14,70 147,00 

  Позитивні ранги 14(cc) 10,93 153,00 

  Рівні 26(dd)     

  Разом 50     

It2 - I Негативні ранги 11(ee) 30,73 338,00 

  Позитивні ранги 30(ff) 17,43 523,00 

  Рівні 9(gg)     

  Разом 50     

Lt2 - L Негативні ранги 18(hh) 13,94 251,00 

  Позитивні ранги 13(ii) 18,85 245,00 

  Рівні 19(jj)     

  Разом 50     

Mt2 - M Негативні ранги 16(kk) 13,72 219,50 

  Позитивні ранги 13(ll) 16,58 215,50 

  Рівні 21(mm)     

  Разом 50     

Nt2 - N Негативні ранги 9(nn) 16,28 146,50 

  Позитивні ранги 14(oo) 9,25 129,50 

  Рівні 27(pp)     

  Разом 50     

Ot2 - O Негативні ранги 15(qq) 18,80 282,00 

  Позитивні ранги 26(rr) 22,27 579,00 

  Рівні 9(ss)     

  Разом 50     

Q1t2 - Q1 Негативні ранги 17(tt) 15,47 263,00 

  Позитивні ранги 14(uu) 16,64 233,00 

  Рівні 19(vv)     

  Разом 50     

Q2t2 - Q2 Негативні ранги 17(ww) 14,88 253,00 

  Позитивні ранги 16(xx) 19,25 308,00 

  Рівні 17(yy)     

  Разом 50     

Q3t2 - Q3 Негативні ранги 21(zz) 16,62 349,00 

  Позитивні ранги 13(aaa) 18,92 246,00 

  Рівні 16(bbb)     
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Розшифрування умовних позначень: 

a  Комунікативні Здібності2 < Комунікативні Здібності; 

b  Комунікативні Здібності2 > Комунікативні Здібності; 

c  Комунікативні Здібності2 = Комунікативні Здібності; 

d  Організаційні Здібності2 < Організаційні Здібності; 

e  Організаційні Здібності2 > Організаційні Здібності; 

f  Організаційні Здібності2 = Організаційні Здібності; 

g  Комунікативний Контроль2 < Комунікативний Контроль; 

h  Комунікативний Контроль2 > Комунікативний Контроль; 

i  Комунікативний Контроль2 = Комунікативний Контроль; 

j  At2 < А; k  At2 > А; l  At2 = А; m  Bt2 < B; n  Bt2 > B; o  Bt2 = B; p  Ct2 < C; q  Ct2 > C; r  Ct2 

= C; s  Et2 < E; t  Et2 > E; u  Et2 = E; v  Ft2 < F; w  Ft2 > F; x  Ft2 = F; y  Gt2 < G; z  Gt2 > G; aa  

Gt2 = G; bb  Ht2 < H; cc  Ht2 > H; dd  Ht2 = H; ee  It2 < I; ff  It2 > I; gg  It2 = I; hh  Lt2 < L; ii  

Lt2 > L; jj  Lt2 = L; kk  Mt2 < M; ll  Mt2 > M; mm  Mt2 = M; nn  Nt2 < N; oo  Nt2 > N;  pp  Nt2 = 

N; qq  Ot2 < O; rr  Ot2 > O; ss  Ot2 = O tt  Q1t2 < Q1;uu  Q1t2 > Q1 vv  Q1t2 = Q1; ww  Q2t2 < 

Q2; xx  Q2t2 > Q2; by Q2t2 = Q2; zz  Q3t2 < Q3; aaa  Q3t2 > Q3; bbb  Q3t2 = Q3; ccc  Q4t2 < 

Q4; ddd  Q4t2 > Q4; eee Q4t2 = Q4. 

Таблиця 2 

Підсумковий порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей 

первинного та вторинного тестування між групами курсантів контрольної 

групи – Т-критерій Вілкоксона 

 

Комуніка

тивніЗдіб

ності2 - 

Комуніка

тивніЗдіб

ності 

Організаційн

іЗдібності2 - 

Організаційн

іЗдібності 

Комунікат

ивнийКонт

роль2 - 

Комунікат

ивнийКонт

роль At2 - А Bt2 - B Ct2 - C Et2 - E Ft2 - F Gt2 - G 

Z -,974 -,113 -,061 -,843 -1,359 -1,115 -,680 -,802 -2,041 

Рів.зн

ач.(2-

tailed) 
,330 ,910 ,951 ,399 ,174 ,265 ,497 ,422 ,041 

 

 

 

Продовження таблиці 1 

Порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей первинного та 

вторинного тестування між групами курсантів контрольної групи – Т-

критерій Вілкоксона 
 

  Разом 50     

Q4t2 - Q4 Негативні ранги 13(ccc) 14,73 191,50 

  Позитивні ранги 17(ddd) 16,09 273,50 

  Рівні 20(eee)     

  Разом 50     
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Продовження таблиці 2  

Підсумковий порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей 

первинного та вторинного тестування між групами курсантів контрольної 

групи – Т-критерій Вілкоксона 

Умовні позначення: a  Based on Негативні ранги; b  Based on Позитивні ранги. 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 

Порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей первинного та 

вторинного тестування між групами курсантів експериментальної групи – 

 Т-  критерій Вілкоксона 

 

 Ht2 –  

H 

It2 – 

 I 

Lt2 – 

 L 

Mt2 –  

M 

Nt2 –  

N 

Ot2 – 

 O 

Q1t2 - 

Q1 

Q2t2 - 

Q2 

Q3t2 - 

Q3 

Q4t2 - 

Q4 

Z -,087 -1,240 -,060 -,044 -,266 -1,996 -,299 -,506 -,900 -,860 

Рів.зна

ч.(2-

tailed) 

,930 ,215 ,952 ,965 ,790 ,046 ,765 ,613 ,368 ,390 

Шкали досліджуваних 

змінних 

Ранги 

 N Середній ранг  Sum of Ранги 

Комунікативні здібності 2 – 

Комунікативні здібності 

Негативні ранги 
9(a) 11,00 99,00 

  Позитивні ранги 33(b) 24,36 804,00 

  Рівні 0(c)     

  Разом 42     

Організаційні здібності 2 - 

ОрганізаційніЗдібності 

Негативні ранги 
6(d) 8,00 48,00 

  Позитивні ранги 36(e) 23,75 855,00 

  Рівні 0(f)     

  Разом 42     

Комунікативний контроль2 – 

Комунікативний контроль 

Негативні ранги 
0(g) ,00 ,00 

  Позитивні ранги 27(h) 14,00 378,00 

  Рівні 
15(i)     

  Разом 
42     

At2 - А Негативні ранги 30(j) 17,00 510,00 

  Позитивні ранги 12(k) 32,75 393,00 
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Продовження таблиці 3 

Порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей первинного та 

вторинного тестування між групами курсантів експериментальної групи – Т-

критерій Вілкоксона 
  Рівні 0(l)     

  Разом 42     

Bt2 - B Негативні ранги 12(m) 9,50 114,00 

  Позитивні ранги 6(n) 9,50 57,00 

  Рівні 24(o)     

  Разом 42     

Ct2 - C Негативні ранги 12(p) 7,25 87,00 

  Позитивні ранги 21(q) 22,57 474,00 

  Рівні 9(r)     

  Разом 42     

Et2 - E Негативні ранги 15(s) 15,50 232,50 

  Позитивні ранги 24(t) 22,81 547,50 

  Рівні 3(u)     

  Разом 42     

Ft2 - F Негативні ранги 12(v) 9,50 114,00 

  Позитивні ранги 12(w) 15,50 186,00 

  Рівні 18(x)     

  Разом 42     

Gt2 - G Негативні ранги 3(y) 3,50 10,50 

  Позитивні ранги 36(z) 21,38 769,50 

  Рівні 3(aa)     

  Разом 42     

Ht2 - H Негативні ранги 15(bb) 9,50 142,50 

  Позитивні ранги 9(cc) 17,50 157,50 

  Рівні 18(dd)     

  Разом 42     

It2 - I Негативні ранги 15(ee) 16,40 246,00 

  Позитивні ранги 12(ff) 11,00 132,00 

  Рівні 15(gg)     

  Разом 42     

Lt2 - L Негативні ранги 6(hh) 5,75 34,50 

  Позитивні ранги 3(ii) 3,50 10,50 

  Рівні 33(jj)     

  Разом 42     

Mt2 - M Негативні ранги 6(kk) 23,75 142,50 

  Позитивні ранги 27(ll) 15,50 418,50 

  Рівні 9(mm)     

  Разом 42     

Nt2 - N Негативні ранги 0(nn) ,00 ,00 
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Розшифрування умовних позначень: 

a  Комунікативні Здібності2 < Комунікативні Здібності; 

b  Комунікативні Здібності2 > Комунікативні Здібності; 

c  Комунікативні Здібності2 = Комунікативні Здібності; 

d  Організаційні Здібності2 < Організаційні Здібності; 

e  Організаційні Здібності2 > Організаційні Здібності; 

f  Організаційні Здібності2 = Організаційні Здібності; 

g  Комунікативний Контроль2 < Комунікативний Контроль; 

h  Комунікативний Контроль2 > Комунікативний Контроль; 

i  Комунікативний Контроль2 = Комунікативний Контроль; 

j  At2 < А; k  At2 > А; l  At2 = А; m  Bt2 < B; n  Bt2 > B; o  Bt2 = B; p  Ct2 < C; q  Ct2 > C; r  Ct2 

= C; s  Et2 < E; t  Et2 > E; u Et2 = E; v  Ft2 < F; w  Ft2 > F; x  Ft2 = F; y  Gt2 < G; z  Gt2 > G; aa  

Gt2 = G; bb  Ht2 < H; cc  Ht2 > H; dd  Ht2 = H; ee  It2 < I; ff  It2 > I; gg  It2 = I; hh  Lt2 < L; ii  

Lt2 > L; jj  Lt2 = L; kk  Mt2 < M; ll  Mt2 > M; mm  Mt2 = M; nn  Nt2 < N; oo  Nt2 > N; pp  Nt2 = 

N; qq  Ot2 < O; rr Ot2 > O; ss  Ot2 = O; tt  Q1t2 < Q1; uu  Q1t2 > Q1; vv  Q1t2 = Q1; ww  Q2t2 < 

Q2; xx  Q2t2 > Q2; yy  Q2t2 = Q2; zz  Q3t2 < Q3; aaa  Q3t2 > Q3; bbb  Q3t2 = Q3; ccc  Q4t2 < 

Q4; ddd  Q4t2 > Q4; eee Q4t2 = Q4. 

 

 

Продовження таблиці 3 

Порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей первинного та 

вторинного тестування між групами курсантів експериментальної групи – Т-

критерій Вілкоксона 
 

  Позитивні ранги 24(oo) 12,50 300,00 

  Рівні 18(pp)     

  Разом 42     

Ot2 - O Негативні ранги 12(qq) 27,50 330,00 

  Позитивні ранги 24(rr) 14,00 336,00 

  Рівні 6(ss)     

  Разом 42     

Q1t2 - Q1 Негативні ранги 3(tt) 5,00 15,00 

  Позитивні ранги 21(uu) 13,57 285,00 

  Рівні 18(vv)     

  Разом 42     

Q2t2 - Q2 Негативні ранги 0(ww) ,00 ,00 

  Позитивні ранги 30(xx) 15,50 465,00 

  Рівні 12(yy)     

  Разом 42     

Q3t2 - Q3 Негативні ранги 0(zz) ,00 ,00 

  Позитивні ранги 30(aaa) 15,50 465,00 

  Рівні 12(bbb)     

  Разом 42     

Q4t2 - Q4 Негативні ранги 24(ccc) 18,88 453,00 

  Позитивні ранги 12(ddd) 17,75 213,00 

  Рівні 6(eee)     

  Разом 42     
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Таблиця 4 

Підсумковий порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей 

первинного та вторинного тестування між групами курсантів 

експериментальної групи – Т-критерій Вілкоксона 

  

Комунікативні 

здібності 2 – 

Комунікативні 

здібності 

Організаційні 

здібності 2 – 

Організаційні 

здібності 

Комунікативний 

контроль 2 – 

Комунікативний 

контроль 

At2 –  

А 

Bt2 –  

B 

Ct2 –  

C 

Et2 –  

E 

Ft2 –  

F 

Gt2 – 

 G 

Z 

-4,494 

 

-5,091 

 

-4,643 

 

-,779 

 

-

1,41

4 

 

-

3,47

7 

 

-

2,22

7 

 

-

1,08

4 

 

-

5,32

7 

 

Рів.знач.(2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,436 ,157 ,001 ,026 ,278 ,000 

 

Продовження таблиці4 

Підсумковий порівняльний аналіз статистично значущих відмінностей 

первинного та вторинного тестування між групами курсантів 

експериментальної групи – Т-критерій Вілкоксона 

Умовні позначення: 

a  Базуються на негативних рангах. 

b  Базуються на позитивних рангах 

c  Критерій знакових рангів Уілкоксона 
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Рів.знач.(2-tailed) ,821 ,146 ,141 ,006 ,000 ,960 ,000 ,000 ,000 ,047 
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Додаток Н 
  Таблиця   

Зведених даних по графіками частотного розподілу за методиками Айзенка, 

Кеттелла, FPI курсантів (юнаків та дівчат) І-IV курсів 

Фактори 

та шкали 

методик 

Низькі показники 

(1-4 бали), % 

Середні показники 

(5-7 бали), % 

Високі показники 

(8-10 балів), % 

хлопці 

ІІІ-IV 
курсу 

хлопці 

І 
курсу 

дівчата хлопці 
ІІІ-IV 

курсу 

хлопці 
І 

курсу 

дівчата хлопці 
ІІІ-IV 
курсу 

хлопці 
І 

курсу 

дівчата 

Екстра-

інтро верс 

31 - 30,8 55 - 48,4 14 - 20,9 

Нейро-

тизм 

34 - 39,6 47 - 51,7 19 - 8,8 

A 33,4 42,4 26,2 52,1 43,5 46,2 14,6 14,1 17,6 

B 20,9 40 55 49 49,5 8,82 30,2 14,1 36,3 

C 21,9 23,5 27,5 61,5 78,1 53,9 16,7 4,7 18,7 

E 20,8 23,5 37,4 55,2 62,3 53,9 24 14,1 8,8 

F 33,3 25,9 28,6 45,8 57,6 62,7 20,8 16,5 8,8 

G 20,9 29,4 18,7 61,5 54,1 72,6 17,7 16,5 8,8 

H 34,3 18,8 37,4 50 81,2 45,1 15,6  - 17,6 

I 28,1 28,2 26,4 61,4 52,9 73,7 10,4 18,8 - 

L 31 33 37,4 47,9 57,6 53,9 19,8 9,4 8,8 

M 31,2 25,9 37,4 53,1 55,3 35,2 15,6 18,8 27,5 

N 32,4 28,2 18,7 44,9 45,9 55 22,9 25,7 26,4 

O 42,7 35,3 26,4 38,6 38,8 36,3 18,7 25,9 37,4 

Q1 41,7 53 27,5 42,7 32,9 63,8 15,6 14,1 8,8 

Q2 47,9 42,4 44 38,6 41,2 46,2 13,5 16,5 9,9 

Q3 32,3 45,8 46,2 67,7 40 36,3 8,3 14,1 17,6 

Q4 34,4 42,3 8,8 54,1 24,7 72,6 11,5 32,9 18,7 

Невротич-

ність 

57,7 40  40,2 47  4,2 13  

Імпульсив-

ність  

32 17,7  59,8 75,3  8,2 7,1  

Депресив-

ність  

25,8 40  67 44,7  7,2 15,3  

Дратівли-

вість  

22,7 41,2  58,8 44,7  18,8 14,2  

Комуніка- 

бельність 

19,6 30,7  61,8 54,1  18,6 15,3  

Врівно- 

важеність 

30,9 26  35 51,8  34,1 22,3  

Реактивна 

агресія 

20,6 29,4  62,9 51,8  16,6 18,8  

Тривож-

ність 

28,8 37,6  44,3 48,2  26,8 14,1  

Екстраве- 

рсія 

55,6 31,8  16,5 52,9  27,8 15,5  

Емоційна 

лабіл. 

41,2 38,8  40,2 48,3  18,6 12,9  

Маскулін- 

фемін 

46,4 34,1  41,2 43,6  12,4 22,4  
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