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У час соціальних трансформацій у країні і Державній прикордонній службі України (далі ДПСУ), що зумовлюють нові соціально-еконо-мічні умови професійної діяльності, особливої ваги набувають внутрішні психологічні ресурси офіцерів-прикордонників. Стійкість, стабіль-ність та якість професійної діяльності обумов-люється особливостями професійної та психоло-гічної готовності фахівця.  Особливе значення має особистісна готов-ність до професійної діяльності офіцерів по ро-боті з персоналом як фахівців, покликаних нада-вати різного роду, у тому числі і психологічну, допомогу прикордонникам у складних умовах життя та служби.  Вивчення стану та перспектив підготовки офі-церів по роботі з персоналом до надання психоло-гічної допомоги прикордонникам та членами їх сімей вимагає зосередження уваги на такому по-нятті, як «готовність до професійної діяльності».  

Як показав проведений нами аналіз, терміни «підготовка» і «готовність» дуже тісно пов’язані, взаємозалежні і взаємообумовлені [1]. Це пояс-нюється тим, що підготовка до професії є не що інше, як формування готовності до неї, а система настанов до праці, стійка орієнтація на виконан-ня поставлених завдань, загальна готовність до трудової діяльності є психічним результатом професійної підготовки.  Професійна підготовка – це складне структу-рне і динамічне утворення, центральним ядром якого є позитивні настанови, мотиви, цінності професії. Сюди входять також і професійно важ-ливі якості особистості, здібності, сукупність професійних знань, умінь і навичок, певний дос-від застосування їх на практиці. Професійна під-готовка перебуває у поєднанні зі спрямованістю на майбутню професійну діяльність.  Професійна готовність – не тільки результат, але й мета професійної підготовки, початкова й 
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основна умова ефективної реалізації можливос-тей кожної особистості. Цим підкреслюється діа-лектичний характер готовності до професійної діяльності як якості і як стану, а також як дина-мічного процесу.  Готовність особистості трактується як склад-не, багаторівневе, різнопланове системне утво-рення особистісного спрямування, що передба-чає наявність у фахівця відповідного рівня про-фесійної майстерності і налаштування до певної діяльності [1]. Існує багато робіт вітчизняних науковців, присвячених формуванню готовності до діяльності: готовності до управлінської діяль-ності (Л. М. Карамушка, О. Д. Сафін та ін. ), готов-ності до діяльності психолога (О. Ф. Бондаренко, Л. В. Долинська, В. Г. Панок та ін. ), готовності до медичної діяльності (Л. М. Супрун, В. І. Ораховсь-кий, Т. П. Кондратенко та ін. ) тощо.  Вагомим теоретико-методологічним підґрун-тям вивчення готовності до діяльності є праці А. А. Гулеватого – психологічна готовність моло-ді до використання комп’ютерної техніки, І. Е. Ко-вальської – готовність членів громадських фор-мувань до охорони державного кордону, Л. О. Ма-тохнюк – формування психологічної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності, Ю. О. Овчаренко – особливості професійної само-свідомості військовослужбовців військ протипо-вітряної оборони, І. М. Окуленко – психологічна готовність пілотного складу до діяльності в умо-вах тривалих перерв між польотами, І. В. Плато-нова – динаміка психологічної готовності майбу-тніх офіцерів внутрішніх військ до правоохорон-ної діяльності та інших.  У дослідженнях військових науковців теоре-тично обґрунтовано й експериментально пере-вірено структуру готовності особистості до дія-льності в умовах Збройних сил України, Мініс-терства внутрішніх справ України (О. В. Бикова, С. О. Кубіцький, І. В. Платонов, М. В. Руденко, Н. А. Сторожук та ін. ), але проблема професійної підготовки та готовності фахівців по роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам залишилася, на жаль, поза ме-жами їх уваги.  Серед вітчизняних дослідників питання, по-в’язані з різними аспектами надання психологіч-ної допомоги, збереженням психічного здоров’я розглядали Є. М. Потапчук (досліджує психопро-філактику міжособистісних конфліктів у сім’ях військовослужбовців), Ю. Є. Альошина (сімейне та індивідуальне психологічне консультування), Н. Д. Потапчук (особливості надання психологіч-ної допомоги проблемним сім’ям прикордонни-

ків), Є. В. Стасюк (особливості діяльності офіцерів психологів органів охорони кордону), О. Ф. Бон-даренко (психологічна допомога особистості), І. В. Юрченко (психологічна допомога неповним сім’ям), Р. М. Ткач (психологічна допомога під-літкам).  
Метою статті є висвітлення основних психо-логічних умов формування готовності фахівців по роботі з персоналом до надання психологіч-ної допомоги прикордонникам та членам їх сі-мей.  Виявлення шляхів удосконалення системи підготовки фахівців по роботі з персоналом (прикордонниками) та членами їх сімей перед-бачає виділення сукупності психолого-педа-

гогічних умов формування готовності до цього специфічного виду діяльності.  У сучасному суспільстві освіта стала однією з самих великих сфер людської діяльності. Як сус-пільна функція освіта відображає всі зміни, що відбуваються у суспільстві. Можна стверджува-ти, що рівень розвитку системи освіти – це на-слідок або результат певного розвитку сус-пільства.  Розглянемо деякі напрямки реформування системи підготовки офіцерів- прикордонників у сфері роботи з персоналом, які відіграють істот-ну роль у стимулюванні всіх компонентів профе-сійної підготовки фахівців (офіцерів) у сфері ро-боти з персоналом, у тому числі і надання психо-логічної допомоги прикордонниками та членам їх сімей.  Важливим напрямком інноваційних перетво-рень у підготовці сучасних офіцерських кадрів для ДПСУ є перебудова системи управління у сфері підготовки офіцерів прикордонників до роботи з персоналом, а саме: 
– широкий розвиток форм самоуправління; 
– пряма участь навчального закладу у вироб-ленні та реалізації державної освітньої полі-тики; 
– розширення академічних свобод викладачів і курсантів, слухачів.  Наступним напрямком, що вимагає розгляду, є фундаменталізація системи підготовки офіцер-ських кадрів для ДПСУ.  Великим потенціалом для вдосконалення системи підготовки фахівців по роботі з персо-налом є такий напрямок, як гуманізація системи підготовки офіцерських кадрів для ДПСУ, спря-мована на особистісний та професійний розви-ток фахівця. Тут слід зазначити, що гуманізація тісно пов’язана з гуманітаризацією системи під-готовки офіцерських кадрів для ДПСУ [2].  

Б о н д а р е н к о  В .  В .   Психологічні умови формування  готовності фахівців  по роботі з персоналом  
до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей  
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Гуманізація професійного навчання пов’яза-на зі створенням умов для розвитку активно-творчих можливостей людини, її інтелектуаль-ною і моральною свободою. Здійснення постав-леної мети можливе при реалізації у системі професійної підготовки офіцерських кадрів для ДПСУ культурологічного, індивідуально-діяль-нісного, діалогічного й індивідуально-творчого підходів.  Розглянуті напрями реформування системи підготовки офіцерських кадрів для ДПСУ багато у чому сприяють створенню психолого-педаго-гічних умов, необхідних для формування готов-ності фахівців (офіцерів) до діяльності з надання допомоги прикордонникам та членам їх сімей.  Україна на початку 90-х років знаходилась у соціально-економічній кризі, яка викликає різке падіння рівня життя населення, що, у свою чер-гу, породило попит на різні види соціальної і психологічної допомоги та підтримки. У зв’язку з чим значно зросла роль психологічної, соціаль-ної освіти як інноваційної області професійної освіти і для правоохоронців та військовослужбо-вців. У наш час стан соціальної і психологічної освіти та підготовки правоохоронців, військово-службовців характеризує така тенденція: дина-мічний імпульс розвитку на тлі консерватизму існуючої системи професійної системи підготов-ки офіцерських кадрів для ДПСУ з характерним для неї відтворенням багаторічного досвіду під-готовки.  Пріоритетні напрямки розвитку підготовки фахівців до надання психологічної допомоги мають бути обумовлені ступенем вирішення суперечностей між: 
– соціально-орієнтованими вимогами до осо-бистості, її індивідуальної своєрідності, її гуманістичним, духовним і творчим потен-ціалом і нездатністю ВНЗ забезпечити су-часний рівень розвитку майбутніх фахівців; 
– соціальною потребою у диференційованій освіті та недостатньою диференціацією освітніх програм; 
– зміненою системою життєвих цінностей, цілей, інтересів і захоплень людини і домі-нуючим стандартом виховання.  Низка вітчизняних і зарубіжних дослідників виділяє такі основні завдання у підготовці фахі-вців у галузі роботи з персоналом, як соціальної, так і психологічної, а зокрема і надання психоло-гічної допомоги: діагностика професійної прида-тності до цієї діяльності і науково обґрунтова-ний відбір майбутніх фахівців; структурну єд-ність системи відбору, допрофесійної, базової підготовки, перепідготовки та підвищення ква-

ліфікації; функціональна наповненість змісту підготовки, що забезпечує соціальну активність, професійну компетентність, широкий світогляд, почуття відповідальності і достатній діапазон практичних знань; взаємозв’язок науково-мето-дологічної, спеціальної, психолого-педагогічної підготовки; формування стилю мислення, необ-хідного для професійного вдосконалення і зрос-тання; управління якістю підготовки фахівця. Підготовку фахівців, психолога-практика розг-лядають через розвиток у них професійного ми-слення, соціальної активності, професійної креа-тивності, професійної компетентності, критич-ності мислення, здібностей до прогнозування, імпровізації, інноваційності, формування твор-чого потенціалу особистості [3; 4; 5].  Проведений нами аналіз сучасних тенденцій розвитку психологічної освіти та підготовки фахівців з надання психологічної допомоги по-казав, що вони створюють необхідні передумови для формування готовності до діяльності з на-дання допомоги прикордонникам та членам їх сімей. При цьому, вивчення навчального плану та програм НАДПСУ дозволило визначити недо-статню розробленість проблеми формування готовності до надання психологічної допомоги, зокрема прикордонникам. Ці висновки підтве-
рджують дані констатувального експеримен-
ту [6].  Проведене нами дослідження дозволило нам сформулювати психолого-педагогічні умови фо-рмування готовності до діяльності з надання психологічної допомоги військовослужбовцям-прикордонникам та їх сім’ям. Процес підготовки, не втрачаючи своєї дидактичної спрямованості, повинен у максимальній мірі забезпечувати такі умови, за яких у слухачів, крім необхідних знань, умінь і навичок, формуються такі психологічні новоутворення, як досить високий рівень розви-тку пізнавальних процесів, здібностей, стійкість емоційно-вольової сфери, характерологічних рис, вираженість навчально-професійної моти-вації, спрямованість на професійне та особистіс-не самовизначення, здатність до самосвідомості.  

У якості основних психологічних умов ми 
виділяємо такі: 1. Створення внутрішньої соціально-психоло-гічної сфери (атмосфери, клімату) у науково-педагогічному колективі та колективі слухачів, що відповідає соціальним, гуманним і професій-ним цілям підготовки у ньому освічених на сві-товому рівні професійних кадрів, тобто моделю-вання тієї освітньої, навчальної, розвивальної соціально-психологічної атмосфери, ідентифіка-
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ція з якою слухачами забезпечить повноту і якість соціально-психологічного формування професіонала – особистості.  Реалізація цієї умови вимагає: 
– надання сприятливих характеристик усім соціально-психологічним елементам і дете-рмінантам життя і діяльності як колективу слухачів, так і педагогічного колективу на всіх рівнях;  
– створення атмосфери високої духовності, культу освіченості, інтелігентності, справж-нього професіоналізму, знань і науки, твор-чого пошуку, гуманності, демократизму, моральності і справедливості, чесності і по-рядності, самостійності і свободи вибору, обов’язку і відповідальності;  
– усунення, локалізації, нейтралізації негати-вних проявів у соціально-психологічній сфе-рі: конфліктів, протистоянь, негативних проявів у поведінці, звичаїв і звичок.  2. Забезпечення ціленаправленості і цілесп-рямованості у формуванні соціально-психологіч-ної атмосфери. Ця умова реалізується у профе-сійно-особистісному освітньому процесі та його соціально-психологічній сфері, при цьому ак-цент робиться на формуванні особистісних якос-тей, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності з надання допомоги вій-ськовослужбовцям-прикордонникам та членам їх сімей.  3. Упровадження у процес підготовки, навча-льний процес соціально-психологічних техноло-гій, спрямованих на формування особистості фахівця – офіцера по роботі з персоналом. Соціа-льно-психологічні технології – це прикладні ме-тодичні розробки, методичні рекомендації, що об’єднують у взаємопов’язану цілісність зміст соціально-психологічної роботи, її втілення у відповідні методи, прийоми, способи, засоби з рекомендаціями щодо порядку їх використання. У системі освіти у наш час розроблено чимало технологій, в основі котрих лежать соціально-психологічні думки, і які можна використовува-ти для цілеспрямованого формування особисто-сті професіонала. До них відносяться: технології педагогічного співробітництва, виховання у ко-лективі і через колектив, соціально-психологічні тренінги, ігрові та розвивальної технології, ви-користання різних методів психологічного впливу (метод впливу на джерело активності, створення невизначених ситуацій, створення ситуацій ускладнення й успіху у їх подоланні, метод орієнтуючих ситуацій, метод асоціативно-го або емоційного перенесення тощо).  Тепер перейдемо до розгляду педагогічних 

умов формування готовності фахівців (офіцерів) 

по роботі з персоналом до діяльності з надання психологічної допомоги різним категоріям при-кордонників та членам їх сімей.  До їх числа ми, у першу чергу, відносимо ціле-спрямовану організацію професійно-орієнтова-ної, навчально-професійної діяльності фахівця. Об’єктивною умовою формування готовності до майбутньої професійної діяльності є включення слухачів у різні види професійно-орієнтованої навчальної діяльності, теоретично відтворююча, виробнича, а також організована професійна практика протягом усього процесу підготовки і навчання. Ці умови, а також спеціально проведе-на робота з формування професійної самосвідо-мості, породжують суб’єктивний фактор профе-сіоналізації – усвідомлення особистістю себе як суб’єкта професійної діяльності.  Виконання слухачами навчальних і професій-них функцій віддалене у часі, так на початково-му етапі підготовки, навчання найбільшу значу-щість для них є їхня справжня навчально-пізнавальна діяльність, а не майбутня професій-на діяльність. Ця обставина свідчить про те, що навчання та підготовку необхідно максимально професіоналізувати. Завдання полягає у тому, щоб цілі, мотиви, зміст, засоби і способи, резуль-тати навчально-пізнавальної діяльності набули для фахівців (офіцерів) по роботі з персоналом професійної значущості. Забезпечення професій-ної спрямованості підготовки і навчання сприяє усвідомленню слухачем того, що основною ме-тою його підготовки і навчання є формування себе як творчої особистості, здатної до постійно-го індивідуального і професійного самовдоско-налення.  Формуванню професійно значущих цілей сприятиме організація спеціальної роботи: зу-стрічі слухачів з досвідченими фахівцями у сфері надання психологічної допомоги, роботи з пер-соналом, вивчення єдиного комплексного плану професійної підготовки на весь період, роз’яс-нення цілей, місця кожного спецкурсу, предмету і значення підготовки та навчання для майбут-ньої професійної діяльності.  Забезпечення професійної спрямованості процесу підготовки і навчання є умовою форму-вання у слухачів професійного індивідуального сенсу, професійно значущих мотивів, внутріш-ньої позиції суб’єкта професійної діяльності.  На нашу думку, успішність формування гото-вності до цього виду професійної діяльності ба-гато у чому визначається широким використан-ням освітніх технологій, які включають спецкур-си, та відображають специфіку професійної ді-
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яльності з надання психологічної допомоги при-кордонникам та членам їх сімей, круглі столи, конференції, науково-практичні семінари тощо, що є частиною системи професійних знань і про-фесійної підготовки. У цю систему також вхо-дить професійна самоосвіта і пізнання себе. У процесі формування професійної готовності не-обхідно робити акцент на індивідуально-орі-єнтоване отримання знань, цьому сприяють осо-бливим чином побудовані практичні заняття, тренінги, рольові ігри тощо, основне завдання котрих – розвиток у фахівців по роботі з персо-налом професійних умінь і навичок з надання психологічної допомоги.  Ще однією з основних умов формування про-фесійної готовності є організація безперервної практики. Цінність забезпечення професійної практики полягає у тому, що створюються мож-ливості і необхідні умови для ефективної підго-товки офіцерів-слухачів у процесі активного включення у реальні взаємовідносини з іншими прикордонниками, які потребують допомоги. Під час стажування відбувається психологічна перебудова особистості офіцера-слухача. Систе-матичне професійне спілкування з прикордон-никами, що потребують психологічної допомоги, так би мовити клієнтами та працюючими фахів-цями у цій сфері, виконання певних професійних функцій призводить не тільки до вдосконален-ня професійних умінь і навичок, а й до трансфор-мації його ставлення до самого себе – слухач по-чинає усвідомлювати себе фахівцем-професіона-лом. Під час проходження стажування слухачі мають можливість співвіднести отриману інфор-мацію і враження з теоретичними знаннями, знайомитися з усіма сторонами професійної ді-яльності, з методами і формами її організації. Включення слухачів у практичну діяльність до-зволяє розкрити такі цінності професійної дія-льності, як значущість роботи з персоналом, зок-рема прикордонниками та надання їм психологі-чної допомоги, творчий характер цієї діяльності, можливість професійного зростання і самовдос-коналення, реалізація та вдосконалення знань офіцера по роботі з персоналом.  Формування готовності до майбутньої про-фесійної діяльності може бути успішним також за умови, що кожен слухач у рамках процесу під-готовки отримає можливість формувати свій індивідуальний стиль. Це можливо при реаліза-ції навчання, яке зачіпає сферу індивідуальних характеристик, яке виявляє «особистий фак-тор», загострює особистісний компонент сприй-няття. Для того щоб здійснити індивідуальний 

підхід, необхідна діагностика індивідуальних характеристик слухачів. Це можливо досягти завдяки тестуванню, включеному спостережен-ню, індивідуальній роботі викладача, тренера, керівника заняття зі слухачем.  І ще однією важливою умовою, на наш пог-ляд, є опора на особистий життєвий досвід слу-хача, який сприяє ефективному формуванню професійних знань, умінь, навичок і професійно-го мислення майбутнього фахівця по роботі з персоналом.  Вивчення змісту попереднього досвіду слуха-чів показало, що він різноманітний і складається зі: спостереження за взаємовідносинами у своїй сім’ї і сім’ях найближчого оточення; спостере-ження за взаємовідносинами у мікросоціумі на різних рівнях; участі у діяльності мікро- і макро-соціуму; особистого досвіду здійснення функціо-нальних обов’язків офіцера по роботі з персона-лом.  Завдання підготовки полягає у тому, щоб ви-користовуючи особисті спостереження та дос-від, майбутній фахівець з надання психологічної допомоги прикордонникам міг систематизувати свої знання й активно застосовувати їх на прак-тиці.  Аналіз результатів комплексного досліджен-ня професійної готовності фахівців по роботі з персоналом та членами їх сімей дозволив зроби-ти висновки про те, що недостатньо формується готовність до цього виду діяльності. Але виділе-ні нами психологічні та педагогічні умови дозво-ляють ефективно їх використовувати у програмі формування професійної готовності фахівця (офіцера) по роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей.  А результати експериментального дослі-дження підтвердили ефективність авторської програми з формування професійної готовності фахівців по роботі з персоналом до надання пси-хологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей.  Подальшого дослідження потребує вдоскона-лення методів формування зазначеного виду професійної готовності у фахівців (офіцерів) по роботі з персоналом (прикордонниками) та дос-лідження застосування програми формування професійної готовності фахівця (офіцера) по ро-боті з персоналом до надання психологічної до-помоги прикордонникам та членам їх сімей без-посередньо в органах охорони державного кор-дону.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОГРАНИЧНИКАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 
В статье изложены психологические и педагогические условия формирования готовности специали-

стов по работе с персоналом к оказанию психологической помощи пограничникам и членам их семей, кото-
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формирования профессиональной готовности специалиста по работе с персоналом к оказанию психологи-
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The article presents the results of the psychological and pedagogical conditions of professional preparedness spe-

cialist of work with staff in providing psychological assistance to border guards and their families which were identi-
fied as a result of experimental research and used in the development program of formation of professional prepared-
ness of specialists of work with staff in providing psychological assistance to the staff of the State Border Service of 
Ukraine and members of their families.  

Ke ywo rd s :  psychological conditions, formation of professional preparedness, the officer who works with the 
staff, psychological assistance.  Стаття надійшла до редколегії 13.02.2014 року.  

Б о н д а р е н к о  В .  В .   Психологічні умови формування  готовності фахівців  по роботі з персоналом  
до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей  


