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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 вчених (Г. Андрєєва, 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. Ірхін, 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». 

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: 
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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 у майбутніх правоохоронців. 

2. З’ясувати  комунікативні властивості майбутніх правоохоронців та 

вплив соціально-психологічної інтеракції у 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. 

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 у 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 
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комунікативних ситуацій; математично-статистичної обробки даних – 

коефіцієнт кореляції r-Пірсона; пакет 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 подальшого розвитку 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», «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 27.03.2014р.), Навчально-наукового 

Інституту права та психології (акт № 67-13-70 від 17. 06. 2015 р.), Академії 

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

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

кримінально-виконавчої служби (акт від 10.11.2015р.) 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 
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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, 2011р.); VШ Міжнародній науково- 

практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» 

(Івано-Франківськ, 2014р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців»  (Хмельницький, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладено у 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 381  

найменування, з них 14 – іноземними мовами. Загальний обсяг дисертації – 

286 сторінок, з них основної частини – 188 сторінок. Робота містить 12 

таблиць (на 8  сторінках), 19 рисунків (на 9 сторінках) та 11 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено його 

об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічну основу, методи; 

висвітлено наукову новизну, теоретичну та практичну значущість; наведено 

дані про апробацію та впровадження отриманих результатів, про публікації 

та структуру роботи. 

 У першому розділі – «Теоретичні засади створення психолого-

педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців» – розкрито основний психологічний зміст компетентності 

суб’єктів професійної діяльності типу «людина-людина» та її особливості у 

правоохоронців як необхідної умови та чинника ефективності їх професійної 

діяльності. 

 Аналіз концептів компетентного професійного спілкування, його 

особливостей у правоохоронній діяльності дозволяє констатувати, що 

комунікативна компетентність є необхідною умовою ефективності цієї 

діяльності (В. Барко, В. Васильєва, О. Дідоренко,  Ю. Ірхін, Л. Казміренко, 

Я. Кондратьєв, В. Коновалова, В. Лефтеров, В. Медведєв, Л. Мороз, 

В. Ортинський, П. Підюков, І. Приходько, В. Ряшко, П. Сопек, та ін .). 

Дослідники зазначають, що професійне спілкування правоохоронців є 

здебільшого психологічним протиборством у так званих важких, 

екстремальних ситуаціях (О. Бандурка, В. Барко, О. Дідоренко, 

М. Костицький, В. Медвєдєв, Ю. Ірхін, В. Лефтеров, Л. Мороз, П. Підюков та 

ін.). 
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Відтак, когнітивною основою комунікативної компетентності 

правоохоронців мають бути необхідні знання про основні соціально-

психологічні механізми взаємовпливу (асертивне переконування, 

навіювання, емоційне зараження) і взаєморозуміння (ідентифікацію, емпатію, 

рефлексію), зокрема, про способи досягнення за їх допомогою когнітивної та 

емоційної децентрації упереджених комунікантів, а комунікативно-

конативною – вміння й навички ефективно використовувати ці механізми. 

Головною умовою і провідним чинником ефективного використання цих 

механізмів, усіх складових, факторів, засобів компетентного спілкування є 

авторитет суб’єкта, основна детермінанта якого – позитивні моральні якості 

(доброзичливість, справедливість тощо) та референтність, що визначається 

його професіоналізмом (А. Коваленко, В. Лефтеров, Л. Мороз, В. Москалець 

та ін.).  

Разом з цим, спілкування правоохоронців регламентується 

процесуальними нормами та законом. Це вимагає розвитку таких складових 

їхньої комунікативної компетентності: дотримання професійної етики; 

спрямованості професійного мислення на пошук істини – дійсних причин, 

мотивів, обставин дій, вчинків тощо, яке за жодних умов  не стає на шлях 

підгонки фактів, свідчень під зручну для правоохоронця версію; контролю 

проявів своїх емоційних реакцій.  

Базовими суб’єктними передумовами і чинниками розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців є мотивація 

досягнення (стале прагнення стати й бути компетентним фахівцем) та 

темпераментальні задатки комунікативного характеру (екстраверсія, 

комунікабельність та ін.), і сформовані на їх основі здібності. Базовими 

соціально-психологічними – здоровий морально-психологічний клімат у 

навчальному закладі, навчальних групах, який: а) розвиває  духовно-моральні 

властивості, котрі є основою авторитету; б) створює умови для оптимального 

учіння, засвоєння професійних знань та вмінь – основи референтності; в) є 

потужним джерелом досвіду ефективного спілкування.   

Отже, комунікативна компетентність правоохоронця – це інтегративне 

утворення, основою якого є володіння соціально-психологічними 

механізмами взаємовпливу і взаєморозуміння на когнітивному (необхідні 

знання про ці механізми) та конативному (практичні вміння й навички 

використання їх) рівнях. Це утворення базується на тих властивостях 

суб’єкта, котрі забезпечують його авторитет та професійну референтність, які 

є необхідною умовою і головним чинником довіри до нього.  

Відтак, засадовою психолого-педагогічною умовою розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців має бути 

забезпечення належного оволодіння ними механізмами взаємовпливу та 

взаєморозуміння, що грунтується на формуванні духовно-моральних 

ціннісно-орієнтаційних і професійно-компетентнісних засад їх авторитету та 

фахової референтності, культури спілкування в процесі їх професійної 
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підготовки. Сфера функціонування цієї умови схематично представлена на 

рис.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців. 

 

 Згідно з парадигмою компетентнісного підходу (О. Локшина, 

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

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

Л. Паращенко, В. Шадриков, А. Шелтен, С. Шишова  та ін.), ефективний 

розвиток комунікативної компетентності забезпечують інтерактивні 

розвивальні методи (тренінги, ділові та рольові ігри тощо), учасники яких є 

активними суб’єктами розвивального процесу. 

 За результатами теоретико-методологічного аналізу визначено вихідні 

позиції, розроблено схему психолого-педагогічних умов розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, яку покладено в 

основу емпіричного дослідження. 

 У другому розділі – «Емпіричне обґрунтування ефективних 

психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців та програми формувального експерименту» –

репрезентовано методики та процедуру емпіричної частини дослідження; 
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з’ясовані особливості мотивації обрання професії майбутніми 

правоохоронцями, процеси взаємодії у курсантських колективах, зв’язки їх 

комунікативних й особистісних властивостей; наведено результати 

факторного аналізу отриманих даних. 

Емпіричне дослідження проводилось протягом 2008–2013 р.р. у три 

етапи: 1) методичний – вивчення відповідних методик та вибір з них 

прогнозовано валідних щодо мети і завдань дослідження; 

2) діагностувальний – проведення емпіричного дослідження; 

3) аналітичний – узагальнення результатів. У ньому взяли участь 276 осіб (91 

дівчина та 185 юнаків), курсантів I–IV курсів Прикарпатського юридичного 

інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-

Франківськ, віком від 17 до 22 років. 

Аналіз отриманих даних, щодо мотивів вибору професії 

досліджуваними, дозволяє поділити їх на три основні групи: меркантильно-

корисливі; шляхетно-громадянські; автентично-зацікавлені. Виявлено 

оптимальне мотиваційно-ціннісно-орієнтаційне підґрунтя для розвитку 

комунікативної компетентності правоохоронців, а саме: а) відсутність 

меркантильно-корисливих мотивів; б) шляхетно-громадянська та автентично-

зацікавлена мотивація – у більшості досліджуваних; в) автентично-

зацікавлені мотиви комунікативного характеру (46,3%), що свідчить про 

наявність відповідних задатків у респондентів. Виражений мотив «здобуття 

знань» (43%) свідчить про інтерес досліджуваних до змісту професійної 

діяльності. 

Серед найбільш важливих властивостей правоохоронців понад чверть 

досліджуваних обрали безумовно сприятливі щодо розвитку їх 

комунікативної компетентності – «відповідальність» (26,8%) та «вміння 

легко спілкуватись» (24,4%). Отже, вони усвідомлюють, що успішність 

обраної ними професійної діяльності каузально залежить від сумлінного 

ставлення до службових обов’язків, що є мотиваційно-спрямовуючою 

основою авторитету та референтності, та від оволодіння навичками 

ефективного спілкування. Водночас, 46,3% респондентів вказали, що 

професійна діяльність, пов’язана зі спілкуванням, спричинятиме їм деякі 

незручності. 

Одним з істотних соціально-психологічних чинників розвитку усіх 

складових і особистісних основ комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців є інтеракція в процесі їх професійної підготовки у складі 

навчальної групи, взводу, курсу, факультету. Встановлено, що інтеракція в 

експериментальних групах є загалом сприятливою щодо створення належних 

психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності – в 

них утворились здоровий морально-психологічний клімат та згуртованість. 

Так, 92,9% респондентів вказали на позитивний вплив групи на їхнє 

професійне становлення і на колективістське сприйняття ними групи. 

Переважають середні (78,3%) та високі (13,5%) показники комунікативного 

контролю, що підтверджує також кількісне співвідношення відповідей на всі 
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питання опитувальника самозвіту щодо типів комунікативної поведінки та 

конфліктності в групі («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% 

відповідей – «так», 74,1% дівчат і 82, 5% юнаків;). Коректність цих даних 

підтвердили результати Q-сортування (табл. 1).  

 

За допомогою методики КОЗ-1 виявлялись комунікативні здібності 

досліджуваних курсантів. Отримані показники на загал розподілились 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 підтвердились даними за фактором А методики Кеттела та 

шкалою «Комунікабельність – некомунікабельність» методики FPI.   

Порівняння значущих показників дозволяє констатувати, що 

комунікативні та пов’язані з ними особистісні властивості більшості 

досліджуваних загалом сприятливі щодо розвитку їх комунікативної 

компетентності. Більшість із них: відповідальні, дисципліновані, 

цілеспрямовані, емоційно врівноважені, стійкі (сильне Я), внутрішньо не 

напружені (спокійні), життєрадісні, оптимістичні (не стурбовані), сміливі, 

впевнені в собі, у своїх силах, здатні критично виявляти і визнавати власні 

недоліки, стримувати афективні імпульси («тримати себе в руках»), 

спроможні чинити опір стрес-факторам, зокрема комунікативним, 

неконфліктні, рішучі, обережні, помірковані, схильні брати відповідальність 

на себе і дотримуватись соціальних імперативів, принципів, норм, 

невимушені та гнучкі (завжди прагнуть зрозуміти комунікантів і 

порозумітись з ними), дипломатичні й відкриті у спілкуванні, легко 

вживаються з різними суб’єктами й адекватно орієнтуються у 

комунікативних ситуаціях, мають лідерські якості (до прикладу, 43,4% – за 

шкалою «Врівноваженість – неврівноваженість» FPI; 62,7% –  за фактором G; 

65,4% – за фактором І методики Кеттела). 

Водночас, багатьом досліджуваним притаманні несприятливі щодо 

ефективного спілкування властивості: слабка воля, недостатній 

самоконтроль, низька адаптивність до нових умов (фактор Q3 – 39,5%); 

підвищений рівень емоційного збудження та напруги (фактор Q4 – 32,9%); 

Таблиця 1  

Тенденції поведінки курсантів I-IV курсів у реальній групі (у%) за методикою 

 «Q-сортування» 

Тенденції поведінки Всього 

Залежність 44,9 

Незалежність 55,1 

Комунікабельність 79,2 

Некомунікабельність 20,8 

Прийняття «боротьби» 29,1 

Уникнення «боротьби» 70,9 
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емоційна нестійкість (фактор С – 22,5%); недостатня стресостійкість (шкала 

«Врівноваженість» FPI – 27,5%); слабкий інтерес до суспільних стандартів 

(фактор G – 23,0%); невпевненість у собі, недооцінка власних можливостей; 

тривожність і почуття провини (фактор О – 27,3%, шкала «Тривожність» FPI 

– 20,5%). У понад третини – ознаки нейротизму. Конформність поведінки, 

невміння відстоювати власні думки та позиції у 45,0%; несамостійність, 

безініціативність, надмірна залежність від думки соціуму – у 44,7%; 

імпульсивність – у 40,0%; надто гостра реакція навіть на незначну загрозу – у 

30,2%; замкнутість у собі – у 43,7%; небажання контактувати з широким 

колом людей – у 30,2%. Ці властивості вимагали відповідної психокорекції, 

яку ми загалом успішно провели у процесі формувального експерименту. 

У 39% респондентів – виразні ознаки ригідного мислення, вони 

консервативні, що не сприяє розвитку комунікативної компетентності. 

Переважна більшість досліджуваних – екстраверти, що є оптимальною 

темпераментальною основою комунікативної компетентності. Але, серед них 

чимало інтровертованих осіб (31% за методика Айзенка; 44% - FPI). Ці дані – 

вагомий аргумент щодо необхідності включення відповідних маркерів у 

психограми тих правоохоронних професій, які вимагають комунікативної 

компетентності.     

Факторний аналіз показав, що на розвиток комунікативної  

компетентності майбутніх правоохоронців найпотужніше впливає перший 

фактор – «Сміливість» (інформативність 10,0%), позитивним полюсом якого 

є: Н – «Сміливість» (0,683); «Емоційна стабільність» (0,578);  F –

«Безтурботність» (0,539); «Комунікативний контроль» (0,409); Е –

 «Домінантність» – 0,390. На негативному полюсі – Q4 – «Напруженість»    

(-0,831); О – «Тривожність» (-0,777). Ця структура цілком відповідає 

специфіці професійного спілкування правоохоронців.  

Другий фактор: «Вплив депресивності та похідних від неї рис на 

розвиток комунікативної компетентності» (інформативність 7,1%). На його 

позитивному полюсі: «Депресивність»  (0,757);  «Дратівливість» (0,731); 

«Невротичність» (0,622); «Тривожність» (0,472); «Імпульсивність» (0,433). 

На негативному полюсі:  «Комунікабельність» (-0,435); М – «Практичність» 

(-0,259); L – «Довірливість»  (-0,249); Q4 – «Напруженість» (-0,228). Ці дані 

вказують на достовірну притаманність таких рис досліджуваним. Натомість 

первинна обробка емпіричних даних показала незначний відсоток 

респондентів, яким вони притаманні. Тобто, курсанти налаштовані 

приховувати наявність у них цих несприятливих щодо їх професійної 

діяльності емоційних станів та реакцій. 

Третій фактор – контрольний щодо другого: «Негативний вплив 

тривожності на розвиток комунікативних та організаторських здібностей» 

(інформативність 6,1%). На його позитивному полюсі: «Комунікативні 

здібності» (0,920); «Організаторські здібності» (0,894). На негативному: 

«Емоційна лабільність» (-0,341) та «Невротичність» (-0,209).   
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Четвертий фактор: «Реалістичність та врівноваженість як умова 

успішного контролю власної поведінки» (інформативність 5,4 %). На його 

позитивному полюсі: Q3 – «Дисциплінованість» (0,777);                                     

G – «Відповідальність» (0,554). На негативному: M – «Практичність» (-

0,627); «Екстра- інтроверсія» (-0,330).  

П’ятий фактор: «Поступливість характеру як негативний чинник 

впливу на комунікабельність» (інформативність 5,4%). На його позитивному 

полюсі: І – «Поступливість» (м’якість характеру) (, (0,893). На негативному: 

L – «Довірливість» (-0,514) і А – «Комунікабельність» (-0,353).  

Відсутність статистично значущих відмінностей у показниках 

властивостей, утворень, що емпірично досліджувались, у курсантів І та III-IV 

курсів свідчить про недостатню ефективність існуючих навчальних програм з 

психологічної підготовки щодо розвитку властивостей комунікативного 

характеру.  

 У третьому розділі – «Формувально-експериментальна програма 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців» –

викладено програму, процедуру та результати формувально-

експериментальної апробації розробленої тренінгової програми;  висвітлено 

потенціал інтерактивно-тренінгових методів щодо розвитку комунікативної 

компетентності охоронців правопорядку; запропоновано відповідні 

психолого-педагогічним умовам цього розвивального процесу зміни у 

навчально-виховній діяльності правоохоронних ВНЗ.  

Програма тренінгу складається з 6 блоків (табл. 2), кожен з яких триває 

4 дні (всього 24 дні), протягом 3 – 4 год. кожного дня. У тренінгу взяли 

участь 92 курсанти Ш курсу, з них 42 – в експериментальних групах (3 групи 

по 14 осіб) і 50 осіб – у контрольній. Курсанти цих груп мали приблизно 

однакові показники властивостей, які зазнавали формувального впливу, за 

результатами психодіагностичного обстеження. 

Метою тренінгу «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців» є психокорекція і розвиток усіх істотних функціональних 

структур цієї компетентності: мотиваційної, ціннісно-орієнтаційної, 

інтелектуально-когнітивної, емоційної, комунікативно-конативної. 

Релевантними щодо цієї мети є такі методи: міні-лекції, бесіди, групові 

дискусії, рольові ігри, вправи, техніки, моделювання професійних діалогів, 

уявне поводження у різних комунікативних ситуаціях правоохоронного 

характеру, соціальна перцепція, самодіагностика, самозвіти тощо.  

Створення необхідної для ефективності тренінгу мотиваційної та 

когнітивної бази забезпечило продуктивність практичного відпрацювання  

соціально-перцептивних та інтерактивних вмінь і навичок оптимального 

спілкування правоохоронця: адекватного сприймання, опрацювання та подачі 

інформації, попередження конфлікту, спонукання співрозмовника до 

співпраці, самоконтролю за емоційними реакціями та їх експресією, 

соціальної перцепції, самостимулювання впевненості в собі та сміливості у 
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спілкуванні («пози сили») застосування ефективних прийомів невербальної 

комунікації і т. ін. 

Ефективності тренінгу сприяло постійне стимулювання активності 

учасників за допомогою «мозкових штурмів», творчих завдань, вправ для 

подолання скутості, «розігріву»: психогімнастики, «криголамів», діалогічних 

дискусій після виконання психотехнічних вправ, ділових та рольових ігор, 

групове рефлексування згідно з принципом «тут і тепер», визначення 

можливостей ефективного застосування набутих знань, умінь, навичок. 

Таблиця 2 

Розвиток складових комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців за допомогою тренінгу 
Складові ко- 

мунікативної 

компетентно-

сті, що 

розвиваються 

 

 

Назва тренінгового блоку 

 

 

Мета тренінгового блоку 

Мотиваційна  Розвиток позитивної мотивації 

курсантів щодо формування 

комунікативної компетентності. 

Знайомство учасників, створення 

безпечного середовища, нейтралізація 

захисних бар’єрів, сприяння 

саморозкриттю учасників, створення 

позитивної мотивації та формування 

позитивної самооцінки. 

Інтелектуаль-

но-когнітивна 

(знання) 

Оптимізація інтерактивної 

сторони спілкування майбутніх 

правоохоронців. 

 

Донести значущість вміння ефективно 

спілкуватись, підвищити групову 

згуртованість, навчити продуктивно 

налагоджувати контакт зі 

співрозмовниками та виходити з нього. 

Комунікатив-

но-конативна 

(знання, 

вміння) 

Розвиток спроможності 

ефективно професійно 

спілкуватись. 

 

Оволодіння прийомами активного 

слухання; розвиток комунікативних 

здібностей; подолання комунікативних 

бар’єрів; розвиток адекватного 

сприймання, ефективного опрацювання 

та передачі інформації. 

Емоційна Розвиток навичок 

конструктивного поводження у 

конфліктних ситуаціях та 

самоконтролю емоційних 

реакцій у процесі спілкування. 

Навчитись визначати, попереджати та 

вирішувати конфлікти в групі, 

розвивати вміння та навички  

самоконтролю емоцій. 

Ціннісно-

орієнтаційна 

Формування  конструктивних 

стратегій взаємин, поведінки у 

міжособистісній взаємодії. 

Розвиток культури спілкування, 

комунікативної гнучкості, 

спроможності протистояти груповому 

тиску. 

 

Поступово зростали сміливість, ініціативність, самооцінка курсантів. 

Достовірність цього зростання перевірена за допомогою Т-критерію 

Вілкоксона та зафіксована на рівні р≤0,001. 

Зменшилась емоційна напруга (високі показники: 1-й зріз – 24,7%, 2-й 

зріз – 7,1%) та зросли показники властивостей, сприятливих щодо розвитку 

комунікативної компетентності (гнучкість, самостійність, принциповість та 
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ін.). Так, більш виразно окреслились стійкі тенденції прояву активності та 

сміливості (високі: зріз 1 – 28,5%, 2 – 35,7%); покращились 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 комунікативних 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%). У контрольній групі 

жодних значущих позитивних змін такого роду не виявлено (рис 2).  
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1 – «Підкорений-домінуючий», 2 – «Гнучкий-прямолінійний, 3 – «Самостійний-сугестивний»,                  
4 – «Емоційно не стійкий-стійкий», 5 – «Принциповий-безпринципний», 6 – «Непрактичний-практичний, 7 – 

«Радикальний-консервативний», 8 – «Дисциплінований-спонтанний», 9 – «Спокійний-напружений». 
Рис. 2. Профіль особистості майбутніх правоохоронців (методика 

Р. Кеттела) до та після проведення формувального експерименту.  

 

Отримані результати свідчать, що розроблена та апробована нами у 

формувальному експерименті тренінгова програма є ефективним засобом 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, а 

широке й активне використання в цьому розвивальному процесі 

інтерактивно-тренінгових методів – необхідною психолого-педагогічною 

умовою розвитку усіх функціональних структур цієї компетентності.  

Дані цих зрізів також вказують, що традиційні форми навчання 

майбутніх правоохоронців не достатньо розвивають їхню комунікативну 

компетентність. Отже, необхідною психолого-педагогічною умовою 

ефективності розвивального процесу майбутніх працівників правоохоронної 

системи є певні зміни у навчально-виховному процесі правоохоронних ВНЗ. 

Цей процес має: 1) базуватись на суб’єкт-суб’єктній освітній парадигмі, яка 

реалізується в інформативних, проблемних, візуалізуючих лекціях, 

діалогічно-дискусійних семінарах, колоквіумах; тьюторських заняттях, 

комунікативних практикумах (в яких моделюються типові ситуації 

професійного спілкування правоохоронців, практиках, у процесі яких 

студенти, курсанти мають можливість реально апробувати набуті професійні 
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знання та вміння), на кооперативному навчанні (яке засновується на 

співпраці у навчальних групах, що не лише підвищує ефективність учіння, а 

й формує та розвиває уміння й навички досягнення взаєморозуміння задля 

взаємодії, вчить «чути» комунікантів – адекватно розуміти їхні меседжі, 

толерантно ставитись до точок зору, які розходяться з власними, мовленнєві 

навички, сприяє оптимальній розкутості у спілкуванні); 2) забезпечувати 
ґрунтовну етичну й культурологічну освіту, яка формує когнітивну базу 

духовно-моральної спрямованості, як основи авторитету, референтності, 

автентичної культури, що конативно виявляється у культурі поводження, 

спілкування і сприяє довірі до суб’єкта. 

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 мікросередовищі, який розвиває: 

1) моральність студентів, курсантів (основу авторитету); 2) вміння й навички 

ефективного спілкування. Отже, авторитет, референтність, культура 

педагогів, керівників правоохоронних навчальних закладів та групова 

інтеракція в умовах здорового морально-психологічного клімату в них є 

важливими психолого-педагогічними умовами розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців.  

 

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 
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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 посередництвом 

механізмів групової інтеракції, ідентифікації та ін. 

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 піддавалися психокорекції, яку 

проведено у процесі формувального експерименту. 

5. Формувальна програма розроблена з врахуванням отриманих 

значущих емпіричних даних і спрямована 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 покращились показники: комунікативних здібностей, 



15 

 

комунікабельності, активності, сміливості, впевненості в собі, здатності гідно 

приймати виклики, конкурувати, діяти винахідливо, долати свої 

комунікативні бар’єри, труднощі у 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 усіх 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.  

 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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національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню психолого-педагогічних умов 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців. 
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Теоретично й емпірично досліджено складові і функції комунікативної 

компетентності суб’єктів правоохоронної діяльності та засоби і чинники її 

розвитку у майбутніх правоохоронців. Доведено, що організований 

системний вплив цих засобів і чинників являє собою психолого-педагогічні 

умови ефективності цього розвивального процесу. 

Викладено програму й методи емпіричного дослідження психічних 

властивостей комунікативного характеру та пов’язаних з ними особистісних 

утворень. Узагальнені отримані результати слугували емпіричною основою  

у розробці програми формувального експерименту. 

Репрезентовано експериментальну тренінгову програму розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, спрямовану на 

розвиток цієї компетентності на всіх психічних рівнях її функціонування: 

мотиваційному, інтелектуально-когнітивному, емоційному, комунікативно-

конативному (уміння, навички). Результати формувального експерименту 

засвідчили ефективність цієї програми. 

 Узагальнення результатів усіх складових дослідження дозволило 

системно обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні 

правоохоронці, психолого-педагогічні умови, комунікабельність, 

комунікативний контроль, тренінг. 

 

АННОТАЦИЯ  

Кукло О. Е. Психолого-педагогические условия развития 

коммуникативной компетентности будущих специалистов охраны 

правопорядка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию психолого-педагогических 

условий, необходимых для обеспечения надлежащего развития 

коммуникативной компетентности будущих правоохранителей. 

Теоретически и эмпирически исследованы особенности профессионального 

общения, составляющие и функции коммуникативной компетентности 

стражей правопорядка, факторы и средства её развития у будущих 

специалистов правоохранительной деятельности. Доказано, что 

организованное системное влияние этих средств и факторов представляет 

собой психолого-педагогические условия эффективности этого 

развивающего процесса. 

Теоретически обоснованы субъектные составляющие функциональной 

структуры коммуникативной компетентности правоохранителей, развитие 

которых должны обеспечить соответсвующие психолого-педагогические 

условия. 
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Изложено методическое обеспечение, процедуру и результаты 

эмпирической составляющей исследования, направленной на 

диагностирование психических свойств коммуникативного характера и 

связанных с ними личностных образований, которые являются субъектной 

основой развития коммуникативной компентности стражей правопорядка. 

При помощи факторного анализа выведены наиболее оптимальный и 

наиболее неблагоприятный для этого комплексы свойств. Обобщённые 

полученные результаты послужили эмпирической основой при разработке 

программы формирующего эксперимента. 

Представлено экспериментальную тренинговую программу  развития 

коммуникативной компетентности будущих стражей правопорядка,  которая 

предусматривает психокоррекцию, формирование и развитие всех 

составляющих коммуникативной компетентности будущих специалистов 

правоохранительной деятельности на всех психических уровнях её 

функционирования: аксиологическом, мотивационном, интеллектуально-

когнитивном, эмоциональном, коммуникативно-конативном. 

Сравнение эмпирических данных первого и второго срезов на высоком 

уровне статистической значимости позволяет констатировать, что 

разработанный и апробированный нами тренинг является эффективным 

средством развития коммуникативной компетентности будущих 

специалистов правоохранительной деятельности, а использование 

тренинговых и других интерактивных методик – необходимым психолого-

педагогическим условием этого развивающего процесса. 

 Обобщение результатов всех составляющих исследования позволило 

системно обосновать основные психолого-педагогические условия развития 

коммуникативной компетентности будущих специалистов 

правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, будущие стражи  

правопорядка, психолого-педагогические условия, коммуникабельность, 

коммуникативный контроль, тренинг. 

 

SUMMARY  

O.Ye. Kuklo. Psycho-pedagogical conditions of the communicative 

competence development of future law enforcement officers. – Manuscript 

 Thesis research for candidate degree in psychological sciences, specialty 

19.00.07 – Pedagogical and Developmental Psychology. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 

This thesis research is dedicated to psycho-pedagogical conditions of the 

communicative competence development of future law enforcement officers. In the 

paper, basic functions and components of communicative competence of law 

enforcement entities and factors of its formation and development are analytically 

displayed. It is also proved that the organized system of these factors is considered 

to be the psycho-pedagogical conditions of efficiency of this process. 
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The paper presents the program and methods of empirical research of 

psychological attributes of communicative character and personal formations 

which are related to them. Analysis of the obtained results has shown that these 

properties and formation of the research subject are generally favorable for the 

establishment of psycho-pedagogical conditions of the communicative competence 

development.  

Forming-experimental model of psycho-pedagogical conditions of 

communicative competence development of future law enforcement officers is 

presented in the paper; methodical basis of this model is training that is aimed at 

the development of this competence at all psychical levels of its functioning: 

motivational, intellectual, cognitive, emotional, communicative-conative. The 

results of forming experiment have confirmed the validity and effectiveness of this 

model and training. 

Results generalization of all aspects of our research has allowed us to justify 

the psycho-pedagogical conditions of the communicative competence development 

of future law enforcement officers. 

Keywords: communicative competence, future law enforcement officers, 

psychological and pedagogical conditions, professional communication, 

sociability, communicative control, training. 
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