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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
АКСІОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОФІЦЕРІВ-АВІАТОРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
У статті висвітлено особливості ціннісно-смислової сфери як компонента, пов’язаного зі встанов-

ленням офіцерами-авіаторами свого місця у житті, набуттям певної стійкої системи цінностей, що 
характеризують ставлення офіцерів до навколишнього світу, та виконують функцію регуляторів по-
ведінки і проявляються у діяльності. Визначено аксіологічні засади військово-професійної діяльності, 
які слід розглядати через ставлення офіцерів до своєї праці як до центральної життєвої цінності, сфе-
ри самоактуалізації та джерела саморозвитку. Визначено вплив ціннісних орієнтацій на професійне 
самовизначення офіцерів та встановлено домінуючі професійні мотиви і цілі діяльності офіцерів, а 
також способи досягнення професійних результатів.  

Ключові  слова :  професійні цінності, ціннісні орієнтації, життєві цінності, професійна спрямо-
ваність, професійне самовизначення, військово-професійна діяльність.  Пошук нових підходів до підвищення рівня професіоналізму офіцерів є однією з провідних особливостей сучасного етапу розвитку зброй-них сил. Актуальність цієї проблеми зумовлена зміною стереотипів побудови професійної кар’є-ри та професійного розвитку офіцерів, а отож, і критеріїв успішності військово-професійної дія-льності та професійної майстерності. Аналіз вій-ськової практики свідчить про гостроту супере-чностей між наявними професійними та соціаль-ними умовами, які висувають новітні вимоги до особистісного та професійного розвитку офіцера-авіатора, і недостатнім вивченням чинників, що виконують функцію спонукання і регуляції по-ведінки та діяльності. Вивчення ціннісно-смислової детермінації життєдіяльності як осно-воположної характеристики людського способу існування відіграє значущу роль у процесі фор-мування особистості військовослужбовця, тому виявлення й аналіз особистісних детермінант поведінки, її ціннісно-смислових ресурсів має суттєве значення для особистісно-професійного зростання офіцерів.  За результатами теоретичного аналізу вста-новлено, що у психологічних дослідженнях кате-горія цінності посідає одне з домінуючих поло-жень і процес її осмислення далекий від завер-шення. Складність і багатоаспектність феномену «цінність» обумовлюється множинністю розу-міння її сутності, природи, структури, а також методів її вивчення (Г. О. Балл, З. С. Карпенко, Д. О. Леонтьєв, С. Д. Максименко, В. М. Мицько, Г. К. Радчук, М. О. Чаїнська, Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко та ін.). Дослідники розглядають цін-ності як оформлення потреб, переконання осо-бистості, особливе регулятивне утворення, іде-

альну модель власної поведінки, особистісний смисл, спрямованість особистості, стійкі психо-логічні ставлення до різних сторін дійсності, внутрішній регулятор поведінки тощо. Актуаль-ніше і психологічно точне тлумачення аксіологі-чних чинників активності людини наведено у психологічному словнику-довіднику «Українсь-ка психологічна термінологія» за редакцією  М.-Л. А. Чепи, де цінність визначено як «продукт матеріальної і духовної діяльності людини, що можуть стати предметом її потреб. Цінності – це суспільно значущі елементи середовища. Вони складають органічну частину культури» [1, с. 289].  Проаналізувавши різні підходи та визначен-ня цінностей, Д. О. Леонтьєв сформулював уяв-лення про три різні форми існування цінностей [2]: 
– суспільні ідеали – вироблені суспільною свідомістю узагальнені уявлення про доско-налість у різних сферах суспільного життя;  
– предметне втілення суспільних ідеалів у діяннях або творах конкретних людей;  
– мотиваційні структури особистості, що спо-нукають її до предметного втілення у своїй поведінці і діяльності суспільних ціннісних ідеалів.  Розвиток і функціонування цінностей є взає-мозалежними і взаємодетермінованими, власне цінності – одночасно і джерела і носії значущих для особистості смислів. Цінності розглядаються як сфера суб’єктивного, характеристики став-лення суб’єкта до предметів і явищ реальності. Поряд з іншими соціально-психологічними утво-реннями, цінності мають свою структуру, вико-нують функцію регуляторів поведінки і виявля-
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ються в усіх сферах діяльності. Цінності є дина-мічними структурами, які не можна розглядати автономно, за межами суспільного та індивідуа-льного професійного розвитку особистості.  В усвідомлюваних цінностях, як зауважує Г. К. Радчук, виявляється мета діяльності особис-тості. Якщо особистість, – зазначає Г. К. Радчук, – чітко усвідомлює власний життєвий шлях і жит-тєву мету й передбачає реальні шляхи її досяг-нення, то розкривається перспектива особистос-ті, а універсальною психологічною передумовою розгортання ціннісно-смислового розвитку осо-бистості є рефлексія [3].  Поглибити аналіз поняття цінності, на наш погляд, доцільніше з точки зору теорії аксіоґене-зи З. С. Карпенко [4]. В основу теорії аксіопсихо-логічної концепції особистості З. С. Карпенко ставить інтегральну суб’єктність. На її думку, саме суб’єктність – один із головних і необхідних виявів життя, внутрішня спонукальна сила, спрямована на задоволення потреб організму. Вчена вважає, що джерелом активності особис-тості є її цінності, які визначають здатність осо-бистості до організації власного життя, життє-вих етапів і регуляції об’єктивно існуючих жит-тєвих обставин. Маючи важливе мотиваційне значення, цінності свідчать про значущість про-фесійної діяльності. Отже, З. С. Карпенко зазна-чає, що саме у ціннісних орієнтирах полягає сенс життя більшості людей.  Таким чином, аналіз теоретичних підходів до трактування цінностей особистості дозволяє констатувати, що цінності є детермінуючим яд-ром особистісного розвитку, а їх сутність поля-гає в осмисленні поведінки особистості та фор-муванні мотиваційної готовності до пошуку і реалізації сенсу свого життя.  
У зв’язку з вищевикладеним, метою дослі-дження є виявлення психологічних особливос-тей формування аксіологічної основи професій-ної діяльності офіцерів-авіаторів на етапі їх пер-винної професіоналізації. Відповідно до мети, 

задачею дослідження визначено − емпірично дослідити структурно-динамічні особливості аксіологічної основи професійної діяльності офі-церів на етапі їх первинної професіоналізації.  Для вирішення поставленої у роботі задачі використано методики дослідження: анкета «Мотиви військової діяльності» (використовува-лася для дослідження домінуючих професійних мотивів та цілей діяльності офіцерів); тест смис-ложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва (використовувався для вимірювання впливу смисложиттєвих феноменів на професійне ста-

новлення офіцерів); опитувальник цінностей Ш. Шварца та У. Білскі (використовувався для вивчення ціннісно-смислової сфери досліджува-них). Статистична обробка даних проведена за допомогою пакета для обробки статичних даних SPSS (v. 17.0). Загальна схема дослідження спів-відносна з задачею й передбачала проведення науково-пошукової роботи, у якій взяло участь 173 офіцери.  Дослідження ціннісної основи професійної діяльності слід розглядати через ставлення офі-церів до своєї праці як до центральної життєвої цінності, сфери самоактуалізації та джерела са-морозвитку. Ціннісні уявлення, що стосуються професійної діяльності, виявляються насампе-ред у тому, що одні аспекти професії можуть ви-кликати інтерес до неї, підвищувати її приваб-ливість, інші навпаки – знижувати.  Проведене дослідження показує такі особли-вості ціннісної структури офіцерів на етапі їх професійного становлення: 
– переважання як значущої цінності безпеки (5,21), що означає необхідність безпеки для інших людей і для себе, стабільність суспі-льства і взаємовідносин. На нашу думку, це пов’язано передусім з нестабільною ситуаці-єю у нашому суспільстві, що не сприяє задо-воленню так званих нижчих потреб, необ-хідних для цілісності всього організму, і є передумовою функціонування вищих моти-вів самореалізації; 
– провідне значення цінностей зрілості (5,08), що свідчить про спрямованість досліджува-них на пошук сенсу життя, розуміння світу та внутрішньої гармонії;  
– значущість цінності самовизначення (4,23) як досягнення автономності, самостійності, свободи творити та вільно і впевнено висло-влювати свої думки, тобто реалізувати праг-нення до самоактуалізації; 
– незначущість таких цінностей, як соціальна культура (3,65) та конформізм (3,53), спря-мованих на урахування соціальних потреб і норм, адаптацію особистості до суспільних вимог. Окремо варто вказати на досить ни-зький рейтинг цінності «духовність» (3,14), спрямованої на досягнення внутрішньої гармонії, переважання духовного над мате-ріальним та розуміння свого призначення у світі.  Смисложиттєві орієнтації є результатом са-морозвитку особистості, структурування стосов-но зовнішньої діяльності процесу реалізації та процесу розгортання особистісних цінностей і смислів [5].  Розглянемо особливості окремих субшкал смисложиттєвих орієнтацій.  
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Кількісний аналіз показав, що більшість об-стежуваних (71%) мають середні та низькі пока-зники за шкалою «Цілі у житті». Лише для 10,6% характерні високі показники, що є свідченням недостатньої визначеності цілей у офіцерів, їх схильністю не надавати життю осмисленості та спрямованості.  Аналіз отриманих даних за шкалою «Процес життя або інтерес та емоційна його насиченість» засвідчив, що у більшості досліджуваних (59,3%) переважають середні показники за цією шка-лою, для 25,9% властиві низькі показники, а ви-сокі − демонструють лише 10% офіцерів.  Кількісний аналіз результатів дослідження за шкалою «Результативність життя, або задоволе-ність самореалізацією» виявив, що лише у не-значної частини обстежуваних (11,9%) наявні високі показники за цією шкалою, у більшості (70%) − середні показники, а у 18,7% − низькі. За певних умов низькі досягнення можуть бути рушійною силою подальшого зростання, важли-во лише, на нашу думку, усвідомити, чим зумов-лена недостатня самореалізація і виробити дієві життєві настанови, що сприятимуть поглиблен-ню особистісної зрілості досліджуваних.  Аналіз результатів за шкалою «Локус контро-лю − «Я» свідчить, що лише 8,1% досліджуваних мають уявлення про себе як сильну особистість, яка вільно будує своє життя відповідно до влас-них цілей та уявлень про його сенс. Для цих офі-церів характерні високі показники за зазначе-ною шкалою. Невпевненість та невіру у свої сили контролювати події власного життя демонструє переважна більшість досліджуваних: 71,2% отри-мали середні показники за шкалою «Локус конт-ролю − Я», 20,6 % – низькі, що вказує на недоста-тню здатність респондентів контролювати події власного життя.  За шкалою «Локус контролю – життя або ке-рування життям» лише 5% опитуваних проде-монстрували впевненість, що людині під силу контролювати власне життя, вільно ухвалювати рішення і втілювати їх у життя. Натомість, 60% досліджуваних вагалися, а більш як третина (35%) впевнені у тому, що життя непідвладне свідомо-му контролю, а свобода вибору – це ілюзія.  Отже, отримані дані свідчать, що показник загальної осмисленості життя офіцерів є низь-ким порівняно з нормативними даними методи-ки СЖО. На фоні середніх показників за іншими шкалами, це свідчить, що життєві плани офіце-рів можуть не мати реального підґрунтя у сього-денні і не підкріплюються особистою відповіда-льністю за їх реалізацію. Оскільки такі особливо-

сті не можна вважати зрілою життєвою пози-цією, на наш погляд, в офіцерів необхідно розви-вати адекватніше ставлення до життя.  Дослідження професійної мотивації дало змо-гу встановити домінуючі професійні мотиви і цілі діяльності офіцерів, а також способи й умо-ви досягнення професійних результатів.  Отримані дані вказують, що на етапі первин-ної професіоналізації провідними мотивами є прагнення до успіху (39,8%), соціальної та пра-вової захищеності (69,4%) та матеріального доб-робуту (61,5%). Емпіричні результати свідчать про те, що у структурі професійної мотивації вагомими є професійні чинники, крім того, офі-цери прагнуть до діяльності у більш стабільно-му, безпечному і соціальнозахищеному середо-вищі.  Аналіз професійних цілей діяльності свід-чить, що найважливішими для офіцерів-авіато-рів виявилися отримання вищої посади та війсь-кового звання (41,6%), досягнення високих про-фесійних результатів (29,7%), матеріального благополуччя (42,5%). Виявлена ієрархія цілей указує на те, що на етапі первинної професіона-лізації мотивуючий потенціал праці не втрачає своєї актуальності.  З’ясовано, що переважаючими способами до-сягнення професійних результатів офіцери ви-значили виконання наказів (57,8%) та інструк-цій (49,8%). Такі результати вказують на дотри-мання офіцерами нормативно визначеного спо-собу регуляції діяльності.  Використання кластерного аналізу дало змо-гу виділити групи офіцерів з високим (19,8%), середнім (52,4%) та низьким (27,8%) рівнями професійної мотивації.  Далі проаналізуємо відмінності щодо компо-нентів професійної мотивації між групами офі-церів з високим (ВР), середнім (СР) та низьким (НР) рівнями професійної мотивації (табл. 1).  Серед професійних мотивів і цілей між усіма групами офіцерів значущі відмінності проявля-ються щодо забезпечення потреби у спілкуванні (χ2 = 27,12; 26,15; 28,12), пошуку «гострих від-чуттів» (χ2 = 28,72; 25,16; 27,18) прагнення до безпечної діяльності та збереження здоров’я (χ2 = 27,32; 28,79; 28,18). Серед способів досяг-нення професійних цілей значущо відмінними в усіх трьох групах є компоненти мотивації пов’я-зані з умінням діяти у різних ситуаціях (χ2 = 28,19; 26,73; 27,18), взяття відповідальності на себе (χ2 = 25,65; 24,28; 27,93).  Між групами офіцерів з ВР та СР мотивації є значущі відмінності: щодо професійних моти-
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вів – прагнення до самовизначення (χ2 = 28,73); стосовно професійних цілей – забезпечення без-печної діяльності і збереження фізичного та психічного здоров’я (χ2 = 27,81), щодо забезпе-чення матеріального благополуччя (χ2 = 30,01). Помітною є і різниця у способах досягнення про-фесійних результатів, пов’язаних із професіона-лізмом, зокрема щодо розвитку навичок надан-ня взаємодопомоги (χ2 = 28,88), прояв ініціативи у роботі (χ2 = 28,64).  У групах офіцерів з ВР та НР мотивації наявні такі значущі відмінності: щодо професійних мо-

тивів – прагнення до безпечної діяльності та збереження здоров’я (χ2 = 28,79), прагнення до самовизначення (χ2 = 27,84); стосовно професій-них цілей – досягнення високого соціального статусу (χ2 = 29,90), професійного самовдоскона-лення (χ2 = 27,99); щодо способів реалізації про-фесійних результатів – виконання наказів (χ2 = 28,51) та уникнення загрозливих (неспри-ятливих) ситуацій у діяльності (χ2 = 27,64) Офіцери з СР та НР мотивації значно різнять-ся за професійними мотивами і цілями: прагнен-ням до спілкування (χ2 = 31,18) і досягненням 

Т а б л и ц я  1  
Відмінності щодо мотиваційних компонентів офіцерів № з/п  Мотиваційні компоненти  Рівні мотивації ВР−СР ВР−НР СР−НР 

Професійні мотиви 1 Прагнення до професійного успіху 13,65 18,71 12,91 2 Прагнення до безпечної діяльності та збереження здоров’я 27,32 28,79 28,18 3 Прагнення до матеріального статку 13,22 27,99 11,30 4 Прагнення до пізнання 7,59 7,88 5,54 5 Прагнення до спілкування 9,78 16,73 31,18 6 Прагнення до соціальних досягнень 7,56 8,11 8,24 7 Прагнення до самовизначення 28,33 27,84 7,45 
Професійні цілі 8 Досягнення високих професійних результатів 8,56 6,13 9,21 9 Досягнення високого соціального статусу 14,45 29,90 29,88 10 Досягнення професійного зростання 30,40 11,64 14,34 11 Забезпечення безпечної діяльності і збереження фізичного та психічно-го здоров’я 27,81 11,43 9,67 12 Забезпечення матеріального благополуччя 30,01 16,12 15,72 13 Забезпечення потреби у спілкуванні 27,12 26,15 28,12 14 Задоволення пізнавального інтересу 8,97 11,03 12,69 15 Особистісне самовдосконалення 8,40 9,25 8,98 16 Пошук «гострих відчуттів» 28,72 25,16 27,18 17 Професійне самовдосконалення 10,34 27,99 7,89 18 Уникнення небажаних подій 9,75 8,26 9,41 

Способи досягнення професійних цілей 19  Виконання інструкцій та керівництв 9,87 12,11 10,40 20 Виконання наказів 11,66 28,51 12,25 21  Уникнення загрозливих (несприятливих) ситуацій у діяльності 8,50 27,64 27,80 21 Засвоєння навичок ефективного спілкування 9,59 13,47 12,41 23 Мобілізація фізичних та психічних ресурсів 12,76 12,45 11,43 24 Прийняття відповідальності на себе 25,65 24,28 27,93 25 Прояв ініціативи у роботі 28,64 13,53 11,33 26 Прояв творчості у розв’язанні професійних завдань 12,66 13,60 28,64 27 Розвиток навичок надання взаємодопомоги 28,88 14,66 30,36 28 Своєчасність і точність виконання поставлених завдань 11,80 11,21 12,55 29 Уміння діяти у різних ситуаціях 28,19 26,73 27,18 30 Уникнення надмірного професійного навантаження 7,55 7,75 8,27 П р и м іт к а:  статистично достовірні розбіжності за критерієм χ2-Пірсона виявлено на рівні р ≤ 0,05.  

К о в а л ь ч у к  О .  П .  
Психологічні аспекти формування аксіологічної основи професійної діяльності офіцерів-авіаторів у сучасних умовах  
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високого соціального статусу (χ2 = 29,88). Від-мінності у способах досягнення професійних цілей пов’язані, з одного боку, з уникненням за-грозливих (несприятливих) ситуацій у діяльнос-ті (χ2 = 27,80), а з іншого − з професійними якос-тями, зокрема розвитком навичок надання взає-модопомоги (χ2 = 30,36) і проявом творчості у виконанні професійних завдань (χ2 = 28,64).  Далі порівняємо простори ціннісних переваг у групах офіцерів з різним рівнем професійної мотивації. Визначено, що статистично значущі відмінності у ціннісних просторах офіцерів з ви-соким рівнем професійної мотивації порівняно з офіцерами із низьким рівнем спостерігаються насамперед щодо вибору цінностей «підтримка традицій» (t = 4,12, р ≤ 0,001), «конформізм» (t = 3,41, р ≤ 0,01), «соціальна культура» (t = 3,62, 
р ≤ 0,01), «соціальність» (t = 2,60, р ≤ 0,05), «без-пека» (t = 2,42, р ≤ 0,05) та «духовність» (t = 1,45, р ≤ 0,05).  Розглянемо суперечності у ціннісних просто-рах офіцерів, оскільки їх мотиваційні типи пов’я-зані біполярними відносинами. Суперечності виникають у разі вибору особистістю одночасно двох біполярних цінностей або, навпаки, коли ці цінності набувають одночасно низьких значень. Саме тоді структура цінностей характеризується динамічними мотиваційними суперечностями.  В офіцерів з високим та низьким рівнями мо-тивації у ціннісних просторах існують супереч-ності між почуттям власної гідності, глибокої емоційної і духовної близькості, мудрості, краси природи і мистецтва, відкритості до чужих ду-мок та цінностями самовизначення: свободою дій та думок, творчістю, вибором власних цілей, допитливістю. Значущі відмінності у ціннісних структурах офіцерів можуть свідчити про наяв-ність ціннісної кризи. Особливо знижується зна-чущість цінностей підтримки традицій, конфор-мізму та соціальної культури, що відображає ситуацію послаблення соціальних норм унаслі-док розбіжності між завищеними очікуваннями офіцерів та обмеженістю їх реалізації у профе-сійному середовищі.  Загалом траєкторія ціннісних змін в офіцерів з різним рівнем професійної мотивації вказує на істотне зменшення ролі цінностей соціальної культури та конформізму і поступове посилення значущості цінностей відкритості до змін (само-визначення) та цінностей (зрілість та духов-ність). Ця тенденція відображає важливу особ-ливість ціннісно-смислової сфери офіцерів на етапі первинної професіоналізації: подолання залежності, формування автономії особистості 

та зростання значущості цінності професійного самовизначення. Друга тенденція полягає у по-силенні ціннісних суперечностей, за яких індиві-дуалістична спрямованість на особисті досяг-нення суперечить з колективістською турботою про соціальне благополуччя.  Якщо порівняти емпіричні дані смисложиттє-вих орієнтацій офіцерів з високим та низьким рівнями професійної мотивації, то можна конс-татувати насамперед істотні статистично значу-щі відмінності таких показників: локусу контро-лю-Я (t = 5,29, р ≤ 0,05), цілей життя (t = 3,42, р ≤ 0,05), процесу життя (t = 3,55, р ≤ 0,05) та за-гальної осмисленості життя (t = 3,67, р ≤ 0,05).  З огляду на наш дослідницький інтерес, проана-лізуємо смисложиттєві орієнтації офіцерів з висо-ким та низьким рівнями професійної мотивації.  Так, для офіцерів з високим рівнем професій-ної мотивації характерні високі показники осми-сленості минулого, теперішнього і майбутнього. Водночас обстежувані цієї групи демонструють інтернальний локус контролю, віру у власні си-ли, однак мають середні показники за шкалою «Локус контролю – життя». Цей факт ілюструє положення В. Франкла про те, що минуле здатне надавати життю сенсу у майбутньому, оскільки дозволяє людині відчувати пройдений відрізок життєвого шляху як продуктивний та осмисле-ний. Для цього стану характерні: відкритість у своєму світі, наявність емоційності у контактах з оточуючими, а також оптимістичність в ухва-ленні рішень [6].  Досліджувані з низьким рівнем професійної мотивації характеризуються невисокими показ-никами осмисленості минулого, теперішнього і майбутнього. Для цієї групи властиві незадово-леність прожитою частиною життя, низька осмисленість його у теперішньому, відсутність цілей на майбутнє і, відповідно, дискретне сприймання свого життєздійснення загалом. Особистісні смисли досліджуваних позбавлені спрямованості у часовій перспективі. Крім того, офіцери цієї групи демонструють зневіру у своїй спроможності контролювати події власного життя, фаталізм, переконаність у тому, що жит-тя людини непідвладне свідомому контролю, а свобода вибору – це ілюзія, тому немає сенсу що-небудь планувати на майбутнє. Цей показник підтверджується вираженим екстернальним локусом контролю і низьким рівнем суб’єктив-ного контролю у сфері невдач. Отже, можна кон-статувати, що професійна діяльність цієї групи офіцерів не сприяє усвідомленню сенсу свого життя, його ретроспективній, актуальній та пер-
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спективній локалізації на осі психологічного часу, що затримує їх практичну самореалізацію при істотному зниженні почуття впевненості у своїй спроможності будувати життя відповідно до своїх цілей та контролювати події власного життя.  Аналізуючи актуальний стан досліджуваних офіцерів з різним рівнем мотивації, слушно вра-ховувати, що локалізація особистісних сенсів може мати тимчасовий, ситуативний характер, бути лише ланкою у низці актуальних смисло-вих станів. До того ж, на відміну від багатьох ін-ших особистісних характеристик, смислова сфе-ра значною мірою визначається індивідуальни-ми уявленнями людини про соціальну бажа-ність, оскільки норми соціуму є найважливішим джерелом її формування, тому індивідуальні дані, отримані під час дослідження, треба розг-лядати у контексті соціально-культурних норм військово-професійного середовища.  За результатами кластерного аналізу визна-чено розподіл офіцерів на групи з високим, сере-днім та низьким рівнями професійної мотивації. Високий рівень мотивації професійної діяльнос-ті визначено у тих фахівців, які прагнуть до успі-ху у діяльності, самостійності, відповідальності, кар’єрного зростання, саморозвитку та мають адекватно сформовані уявлення про професію. Низький рівень мотивації виявлено і офіцерів, яких спонукають до діяльності зовнішні мотиви. Такі фахівці пов’язують професію з можливістю поліпшити свій матеріальний стан, мати можли-вість використовувати повноваження, які надає професія з власними цілями.  Отриманні результати показують, що в офі-церів з високим рівнем професійної мотивації, порівняно з офіцерами з низьким рівнем, наявні значущі відмінності щодо цінностей: «підтримка традицій» (t = 4,12, р ≤ 0,001), «конформізм»  (t = 3,41, р ≤ 0,01), «соціальна культура» (t = 3,62, 
р ≤ 0,01), «соціальність» (t = 2,60, р ≤ 0,05), 

«безпека» (t = 2,42, р ≤ 0,05) та «духовність»  (t = 1,45, р ≤ 0,05); щодо смисложиттєвих орієн-тацій – локусу контролю-Я (t = 5,29, р ≤ 0,05), цілей життя (t = 3,42, р ≤ 0,05), процесу життя  (t = 3,55, р ≤ 0,05) та загальної осмисленості жит-тя (t = 3,67, р ≤ 0,05). Такі результати свідчать, що умови військово-професійного середовища не сприяють продуктивній реалізації внутрішніх прагнень офіцерів у службовій діяльності та під-тверджують тезу про слабку реалізацію мотиву-ючого потенціалу праці. Отримані результати вказують на недостатній престиж військової служби, який формується під впливом соціаль-них чинників і залежить від прийнятих ціннос-тей. Із цього випливає, що професійне середови-ще не забезпечує належних умов для професій-ного становлення офіцера.  
Перспективними напрямами подальшого наукового пошуку є продовження роботи щодо розроблення у системі бойової (професійної) підготовки офіцерів комплексу заходів, направ-лених на відповідність власних уявлень офіцерів про омріяну діяльність безпосередньому її змісту.  
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КОВАЛЬЧУК А. П.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧНОЙ  

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРОВ-АВИАТОРОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 В статье раскрыты особенности ценностно-смысловой сферы как компонента, связанного с установ-
лением офицерами-авиаторами своего места в жизни, приобретением определенной стойкой системы цен-
ностей, которые характеризуют отношение офицеров к окружающему миру и выполняют функцию регу-
ляторов поведения, проявляющихся в деятельности. Определенны ценностные принципы военно-
профессиональной деятельности, которые следует рассматривать через отношение офицеров к своему 
труду как к центральной жизненной ценности, сфере самоактуализации, источника саморазвития. Опре-
делено влияние ценностных ориентаций на профессиональное самоопределение офицеров и установлены 
доминирующие профессиональные мотивы, цели деятельности офицеров, а также способы достижения 
профессиональных результатов.  

Ключевые  слова :  профессиональные ценности, ценностные ориентации, жизненные ценности, профес-
сиональная направленность, профессиональное самоопределение, военно-профессиональная деятельность.  
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Тютюнова залежність – один з найпоширені-ших видів адиктивної поведінки. Куріння тютю-ну нерідко називають соціальною пандемією. Не дивлячись на заборонні заходи щодо тютюнопа-ління, відмічається тенденція збільшення серед курців частки жінок і молоді [1; 5]. Отже, висока соціальна значущість цієї проблеми для сучасної України не викликає сумніву. Тютюнопаління підлітків і дорослих у психологічному значенні – різні явища, що пояснюється психологічними розходженнями психіки підлітка та дорослої людини. Життєдіяльність підлітка у всіх своїх проявах розвивається по своїх специфічних за-кономірностях [6].  Проблематика раннього тютюнопаління роз-роблялася у дослідженнях: С. А. Бадмаєва, С. А. Бе-лічевой, А. П. Горбачевої, І. І. Кауненко та інш. Як порушення процесу соціалізації тютюнопаління розглядається такими відомими вченими, як: А. А. Александров, Г. М. Андрєєва, С. А. Белічева, Б. П. Бітінас, А. Д. Гонєєв, І. С. Кон, В. Т. Кондра-шенко, Г. Ф. Кумаріна, І. А. Невській, А. Б. Сірих, Е. С. Скворцова. Вплив шкільного середовища у процесі соціалізації підлітка, а також її роль у профілактиці ранньої тютюнопаління, представ-

лено у роботах: Б. Н. Алмазова, B. C. Афанасьєва, Г. Ф. Кумаріна, В. В. Лозового, І. А. Невського, В. Г. Степанова. Проблемі прояву форм девіант-ної поведінки підлітків, викликаних несприят-ливим положенням дитини у системі внутріш-ньосімейних відносин, присвячено роботи: Ю. Р. Вишнєвського, І. А. Горькової, Г. А. Гурко, І. А. Двойменного, А. Н. Елізарова, E. H. Заборової, В. Д. Москаленко, Г. П. Орлова, Б. С. Павлова. На підставі теоретичного аналізу феномену ранньої тютюнової залежності можна визначити, що ос-новними чинниками ризику у формуванні адик-тивної поведінки є: криза ідентичності; деперсо-налізація і дереалізація у сприйнятті себе і на-вколишнього світу; негативна або несформова-на Я – концепція; потяг до протесту, загострене жадання дорослішання, прагнення до незалеж-ності і відриву від сім’ї; схильність перебільшу-вати ступінь складності проблем та низька сту-піть труднощів [2; 4]. Проте, попри досить висо-ку увагу до проблеми тютюнової адиктивної поведінки, особливості поведінки в емоційно напружених ситуаціях старшокласників-курців висвітлено недостатньо.  
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The article is devoted to the study of peculiarities of valued-semantic sphere as a component related to determin-

ing the place in life by officers-airmen, to the acquisition of the certain steady system of values which characterize 
officers’ attitude toward the environment and perform the function of behavioral regulators and become apparent in 
action. The article specifies the axiological principles of military-professional activity which should be examined 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ  
СТАРШОКЛАСНИКІВ-КУРЦІВ В ЕМОЦІЙНО  

НАПРУЖЕНИХ СИТУАЦІЯХ  
У статті висвітлено проблему поведінки старшокласників із тютюновою адиктивною поведінкою 

в емоційно напружених ситуаціях. Визначено рівень тютюнової залежності, мотивація тютюнопа-
ління, стилі поведінки у конфліктних ситуаціях, рівень і типові форми агресивності, копінг-стратегії 
особистості та їх кореляційні зв’язки.  

Ключові  слова :  тютюнова залежність, мотиви куріння, стиль поведінки, агресивність, копінг-
стратегія, старшокласники.  


