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В епоху інформаційного прогресу спілкування, комунікація були і 

залишаються найважливішими факторами і передумовами будь-якої сфери 

діяльності, необхідною умовою буття людей, без якого не відбувається 

формування особистості людини і взагалі неможлива її повноцінна 

життєдіяльність. Особливо важливі механізми і закономірності спілкування в 

діяльності правоохоронних органів. Не випадково існує думка, що комунікація 

- головна зброя поліцейського. Удосконалення особистої і професійної 

комунікації правоохоронців, оптимізація міжособистісних відносин, 

формування позитивних індивідуальних установок і групових норм у 

службових колективах -  це запорука підвищення ефективності діяльності 

правоохоронних підрозділів, дієві заходи з формування позитивного 

соціального портрета й іміджа правоохоронців, профілактики службового 

травматизму, професійної деформації тощо.

Саме питанням розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців, присвячено дисертаційне дослідження Кукло Ольги 

Євгеніївни, яке є надзвичайно актуальним і своєчасним, зважаючи на процеси 

реформування вітчизняної правоохоронної галузі, зокрема створення 

Національної поліції України.

На підставі вивчення дисертації та праць здобувана нами було здійснено 

об’єктивну експертизу представленого на захист наукового дослідження.

У своїй роботі Кукло О.Є визначила адекватні змісту загальну мету, 

об’єкт, предмет, наукову новизну й інші методологічні та прогностичні

вікова психологія
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складові ґрунтовного наукового дослідження, а також його головні завдання. 

Зокрема, йдеться про здійснення теоретичного аналізу концептів й 

особливостей розвитку комунікативної компетентності суб’єктів 

правоохоронної діяльності, розробку теоретичних засад наукового 

обґрунтування психолого-педагогічних умов розвитку цієї компетентності у 

майбутніх правоохоронців, з ’ясування комунікативних властивостей майбутніх 

правоохоронців та впливу соціально-психологічної інтеракції у їх навчальних 

групах, розробку програми розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців та її апробацію у формувальному експерименті та на підставі 

цього обґрунтування психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців.

Для вирішення зазначених завдань, задуму та ідеї здобувач обрала 

оптимальний варіант наукового пошуку і валідні методи. При цьому, 

використовуючи надійний арсенал сучасних методів емпіричного дослідження, 

(психодіагностичних методик, методів вимірювання та статистичної обробки 

матеріалу), автор творчо комбінувала засоби та етапи дослідження 

спрямовуючи їх на аналіз, диференціацію та всебічне вивчення предмета 

дослідження, а саме психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності правоохоронців у процесі їх професійної підготовки. Загальна 

будова дисертації відповідає завданням та логіці дослідження і складається зі 

вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 

додатків.

Ґрунтовний теоретичний розгляд попередніх досліджень дозволив 

дисертанту критично проаналізувати різноманітні підходи до ґенези, складових, 

рівнів, функцій феномену комунікативної компетентності особистості, 

визначити специфіку, передумови та чинники розвитку комунікативної 

компетентності правоохоронців.

Автор слушно аргументує, що комунікативна майстерність, як найвищий 

креативний рівень комунікативної компетентності правоохоронців постає у 

рольових перевтіленнях. Від спроможності оперативного працівника, слідчого,



дільничного, патрульного майстерно перевтілюватись у практичній діяльності 

часто залежить не лише виконання важливих оперативно-службових завдань, а 

й безпека, здоров’я і життя їх самих та громадян. Відмінною особливістю 

комунікативної компетентності правоохоронців є те, що їх професійне 

спілкування -  це іноді психологічне протиборство, в тому числі в 

екстремальних ситуаціях.

Творча рефлексія значного теоретичного обсягу (список літературних 

джерел налічує 381 найменування) надала можливість Кукло О.Є. вивести 

авторське визначення комунікативної компетентності правоохоронця як 

інтегративного психологічного утворення, основою якого є володіння 

соціально-психологічними механізмами взаємовпливу і взаєморозуміння на 

когнітивному та конативному рівнях, 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.

Концептуальною, інтегральною психолого-педагогічною умовою 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, на 

переконання автора, 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.

Безперечним взірцем наукового пошуку, з точки зору автентичності, 

процедури проведення, різноманітності засобів, репрезентативності вибірки, та 

вірогідності отриманих результатів - є емпіричне дослідження автора, що 

тривало майже 6 років. В ньому взяли участь 276 курсантів (91 дівчина та 185 

юнаків) I-IV курсів Прикарпатського юридичного інституту Львівського 

державного університету внутрішніх справ.



Вражає потужний діагностичний інструментарій дослідження, що 

включав 9 стандартизованих психодіагностичних методик та ще 3 дослідницькі 

процедури, в тому числі авторські анкета-самозвіт, опитувальний лист та 

тренінгова програма. Все це дозволило Кукло О.Є. провести і досить 

переконливо представити у роботі всебічне дослідження комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців та психолого-педагогічних умов її 

розвитку, як на констатувальному, так і на формувально-експериментальному 

етапах дослідження.

За результатами емпіричного дослідження автором встановлено, що 

комунікативні та пов’язані з ними особистісні властивості досліджуваних 

майбутніх правоохоронців загалом є сприятливими щодо розвитку їх 

комунікативної компетентності. 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).

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.

Практичним здобутком дисертаційної роботи і безпосереднім 

впровадженням ефективних психолого-педагогічних умов для розвитку 

комунікативної компетентності курсантів є запропонована автором тренінгова 

програма «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців». Слід зазначити, що авторський тренінг досить 

структурований, характеризується дотриманням основних дидактичних 

принципів та вимог проведення тренінгової роботи, високим рівнем 

праксеологічності та релевантності щодо психокорекції і розвитку істотних



складових усіх функціональних структур комунікативної компетентності. 

Апробація зазначеного тренінгу засвідчила його ефективність та валідність 

відносно розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців. 

Саме тому актуалізується питання більш широкого використання зазначеної 

тренінгової програми та інших тренінгів у навчально-розвивальному процесі 

відомчих навчальних закладах МВС України й інших правоохоронних 

структур.

Про спроможність автора узагальнювати значний емпіричний матеріал, 

вміння робити наукові умовиводи свідчать висновки, які наводяться після 

кожного розділу та наприкінці роботи. У цих висновках досить змістовно і 

аргументовано викладені проміжні й основні результати проведеного 

дослідження. Все це переконує у науковій обізнаності дисертанта, здатності її 

до творчого аналізу наукових фактів і закономірностей.

Дисертаційна праця пройшла належну апробацію. Основні положення 

дисертації відображені 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. Зміст автореферату віддзеркалює головні 

положення дисертаційного дослідження і є ідентичним дисертації, яка у свою 

чергу цілком відповідає спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова 

психологія. Оформлення дисертації та автореферату відповідає державному 

стандарту, що висувається до такого роду наукових робіт.

Водночас, необхідно висловити ряд зауважень та побажань:

1. У першому розділі дисертації, поряд із розглядом змісту 

комунікативної компетентності та її значення для ефективної професійної 

діяльності правоохоронців, бажано було більше уваги приділити аналізу 

актуального стану психолого-педагогічних умов комунікативної підготовки 

майбутніх правоохоронців у відомчих закладах освіти МВС України.

2. У дисертації автор цілком доречно неодноразово торкається питань 

зв’язку когнітивних процесів із комунікативною компетентністю особистості. 

Зокрема, в розділі 1 обґрунтовується значення рівня інтелекту у розвитку



професійних, у тому числі комунікативних якостей. У другому розділі 

емпірично було виявлено, що багатьом досліджуваним курсантам притаманні 

несприятливі щодо ефективного правоохоронного спілкування властивості. 

Зокрема, зазначено: «...майже у половини респондентів мислення ригідне, не 

креативне, вони надто консервативні» (стор. 122), що на думку автора 

обумовлює потребу навчання пластичності й креативності мислення у 

психолого-педагогічних умовах розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців. Саме тому в програмі запропонованого тренінгу 

слід було більше приділити уваги вправам і процедурам з розвитку інтелекту та 

креативного мислення.

3. У розділі 3, зокрема в підрозділі 3.1., поряд із обґрунтуванням 

психолого-педагогічного потенціалу інтерактивних тренінгових методів у 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронної 

діяльності, автор іноді знову захоплюється теоретичним аналізом особливостей 

спілкування та комунікативної компетентності правоохоронців, що вже було 

досить змістовно і переконливо зроблено у розділі 1. Взагалі, на наш погляд, 

було б доцільніше викласти цей підрозділ 3.1 у першому розділі, що цілком 

відповідає першому завданню дослідження відносно аналізу підходів розвитку 

комунікативної компетентності суб’єктів правоохоронної діяльності.

4. Враховуючи різноманітність професійної комунікативної активності 

правоохоронців в авторському тренінгу «Розвиток комунікативної 

компетентності майбутніх працівників правоохоронної системи» бажано було 

зробити більший акцент на відпрацюванні навичок спілкування правоохоронців 

в особливих умовах: в екстремальних ситуаціях (наприклад, під час здійснення 

спеціальних операцій, у натовпі); при спілкуванні з людьми у змінених станах 

свідомості, з іноземцями; при проведенні опитування різних категорій громадян 

та здійснені правомірного психологічного впливу тощо.

Проте, зроблені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації Кукло О.Є. Вивчення дисертаційної роботи та автореферату 

дозволяє зробити висновок про те, що методологічне обґрунтування вихідних



положень дисертації, використання комплексу взаємодоповнюючих методів 

дослідження, адекватних його меті та завданням, сутнісний аналіз емпіричного 

матеріалу, статистична обробка отриманих кількісних даних забезпечили 

вірогідність і надійність результатів наукового пошуку.

У дисертації реалізується нове вирішення надзвичайно важливої наукової 

проблеми щодо теоретичного обґрунтування та емпіричного дослідження 

психолого-педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх правоохоронців, визначено освітньо-педагогічні й тренінгові засоби, 

котрі сукупно розвивають систему складових професійної компетентності 

правоохоронців.

Представлена до захисту дисертація «Психолого-педагогічні умови 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців» є 

завершеним, самостійним дослідженням, якому притаманна актуальність, 

новизна, теоретична та практична значущість, відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07 2013 р.№ 567, а її автор Кукло Ольга Євгеніївна - 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук зі 

спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.
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ВІДГУК

офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента 

Сулягицького Івана Васильовича на дисертаційну роботу 

Кукло Ольги Євгеніївни «Психолого-педагогічні умови 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук зі спеціальності

Своїм корінням термін «комунікація» сягає латинського дієслова 

commimicare, що означає «розділяти щось з іншим», яке потім 

трансформувалось у «спілкування, передачу інформації від людини до людини 

у процесі її діяльності... ». Це поведінка, яка приводить до обміну думками між 

тим, хто посилає інформацію, і тим, хто її отримує, унаслідок чого 

забезпечується взаєморозуміння. Взаєморозуміння є вершиною контактів між 

людьми, мудрістю їх взаємодії. Попри те, римський політик і письменник Марк 

Тулій Ціцерон (106-43 р. до н.е.) стверджував, що потрібно не тільки оволодіти 

мудрістю, але й уміти користуватись нею.

Якщо спілкування є Божим даром, даним людині, то комунікативна 

компетентність є мудрістю використання цього дару у професійній діяльності.

Для фахівців правоохоронної сфери оволодіння компетентностями 

взаємин з людьми є одним із першочергових завдань професійної підготовки.

Тому розгляд напрямів і алгоритми формування комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців, якому присвячено дисертаційне 

дослідження Кукло Ольги Євгеніївни, є особливо цінним і практично 

спрямованим як в плані інновації у вітчизняній психологічній науці загалом, 

так і у забезпеченні психологічної готовності працівників Національної поліції 

України до якісного виконання професійних завдань в сучасних умовах.

Поетапне ознайомлення із змістом дисертації та науковим доробком 

здобувача дало нам можливість детально проаналізувати і об’єктивно оцінити
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представлену до захисту дисертаційну роботу.

Презентоване наукове дослідження Кукло О.Є виконане за чітко 

встановленою структурою з добре продуманими логічними переходами від 

одного етапу до іншого. Визначена актуальність теми короткими висловами 

підкреслила важливість об’єкта дослідження, окреслила кінцеву спрямованість 

роботи на створення комплексу психолого-педагогічних умов розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, у якому системно 

взаємодіють усі необхідні для забезпечення ефективності цього процесу 

чинники й засоби.

Мета, предмет, завдання логічно відповідають темі дослідження і так 

само знаходять пояснення у підібраних дисертантом методах, сформульованих 

науковій новизні та теоретичному значенні дослідження, суть яких полягає не 

лише у вперше сформульованій системі складових професійної компетентності 

правоохоронців, таких як: ціннісно-орієнтаційна, мотиваційна, інтелектуально- 

когнітивна, емоційна, комунікативно-конативна (знання, уміння), але і 

удосконалено змістові їх характеристики та розроблено комплекс методик і 

програм для розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців у процесі професійної підготовки, а діючих фахівців 

правоохоронної діяльності — у ході їх перепідготовки.

У дослідженні особливо заслуговує уваги, зокрема те, що використані 

емпіричні методи (психодіагностичні: «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 опиту вал ьник»; 

моделювання професійних комунікативних ситуацій, вимірювання та 

статистичної обробки матеріалу створили для дисертанта достатньо 

переконливе емпіричне поле як для констатацій тих рис і особистісних 

властивостей, які загалом сприятливі для розвитку комунікативної 

компетентності; несприятливих щодо ефективного спілкування характеристик:



слабка воля, недостатній самоконтроль, низька адаптивність до нових умов, 

підвищений рівень емоційного збудження та напруги, емоційна нестійкість і 

недостатня стресостійкість, слабкий інтерес до суспільних стандартів, надто 

гостра реакція навіть на незначну загрозу, небажання контактувати з широким 

колом людей.

Надійність отриманих статистичних даних сформувала вагомий аргумент 

щодо необхідності включення відповідних маркерів у психограми тих 

правоохоронних професій, які вимагають комунікативної компетентності, 

заакцентували п’ять найпотужніших фактори впливу на розвиток 

комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців.

Багатогранна емпірична база, описана у дисертаційній роботі, створила 

основу для розробки здобувачем тренінгової програми, опису потенціалу 

інтерактивно-тренінгових методів щодо розвитку комунікативної 

компетентності охоронців правопорядку; мотиваційні та когнітивні параметри 

ефективності тренінгу для забезпечення продуктивності 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.

Важко переоцінити і практичне значення роботи, яке, на наш погляд 

складається з двох містких напрацьованих здобувачем форм: з одного боку -  

розроблена та апробована у формувальному експерименті тренінгова програма 

ефективного розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

правоохоронців; іншою практичною цінністю виступає цільово підібраний і 

перевірений емпіричними показниками комплекс інтерактивно-тренінгових 

методів, широке й активне використання якого в цьому розвивальному процесі 

конструює важливу психолого-педагогічну опору для розвитку усіх 

функціональних структур цієї компетентності.

Відчутне впродовж всього змісту дисертаційної роботи легке і гнучке 

розуміння дисертантом Кукло О.Є. роль і способи реалізації напрацьованого у



дисертаційній роботі матеріалу у практиці психологічного вишколу майбутніх 

правоохоронців і алгоритмів адаптації результатів дослідження до конкретних 

потреб і ситуацій діяльності різних категорій і статусів працівників органів і 

підрозділів Національної поліції.

Підкріплення нашого ствердження знаходимо у структурі та обсязі 

дисертації, яка складається з трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, перелік яких налічує 381 найменування, в тому числі 14 з них -  

іноземними мовами. 286 сторінок загального обсягу дисертації, 188 з яких 

складає основна частина -  є показовими доказами ґрунтовного підходу 

виконавця до реалізації дисертаційного задуму, а також про глибоку науково -  

творчу рефлексію здобувача щодо задекларованої в темі дослідження 

проблематики.

Сформульовані у дисертації висновки переконливо свідчать про 

належний рівень підготовленості дисертанта до аналітико-теоретичної та 

науково-практичної діяльності у галузі психології правоохоронної діяльності та 

прикладної соціальної психології, а також про досвід практичної роботи у 

цільових програмах щодо формування комунікативних компетентностей 

працівників сфери забезпечення правопорядку.

Поза тим, кілька конструктивних побажань та зауважень.

1. У першому розділі у поданій схемі психолого-педагогічних умов 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців, яка, згідно 

опису, розроблена за результатами теоретико-методологічного аналізу і 

визначає вихідні позиції було б доцільно внести параметр про комунікативний 

досвід як один із факторів розвитку названих якостей.

2 Наголошування дисертанта на необхідності відпрацювання соціально- 

перцептивних та інтерактивних вмінь і навичок оптимального спілкування 

правоохоронця було б більш значимим у тренінгових програмах щодо 

вироблення комунікативних компетенцій при умові пристосування змістів 

таких їхніх складових як адекватне сприймання, опрацювання та подача 

інформації, попередження конфлікту, спонукання співрозмовника на



співпрацю, самоконтроль за емоціиними реакціями та їх експресією до 

специфіки профілю майбутнього спеціаліста-правоохоронця.

3. В плані побажання, в подальших дослідженнях даної тематики 

доцільно форми роботи над підвищенням професійних компетентностей 

спілкування правоохоронців скорелювати із найбільш типовими оперативними 

викликами у їх сучасній професійній діяльності.

Разом з тим, висловлені зауваження та побажання лише підкріплюють 

високу оцінку науково-прикладних цінностей та практичного значення 

дисертаційної роботи Кукло О.Є.

Осмислення дисертаційної роботи та автореферату дає достатньо підстав 

для висновку про те, що методологічне обґрунтування вихідних положень 

дисертації, використання комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, 

адекватних його меті та завданням, сутнісний аналіз емпіричного матеріалу, 

статистична обробка отриманих кількісних даних забезпечили вірогідність і 

надійність результатів наукового пошуку.

Представлена до захисту дисертація «Психолого-педагогічні умови 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців» є 

самостійним, логічно та методично правильно побудованим завершеним, 

дослідженням, яке має вагоме теоретичне та практичне значення, відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07 2013 р.№ 567, а її автор Кукло Ольга 

Євгеніївна - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.
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