
Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Випуск 2.12 (103)  

118 

Наразі у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) планово відбувається реформу-вання на основі Концепції та Державної цільової програми на період до 2015 року [7]. Також успі-шно реалізується Концепція інтегрованого управління кордонами, схвалена Урядом у 2010 році [8]. З метою реалізації завдань, визначених Президентом та Урядом, одним із основних на-прямів діяльності та подальшого розвитку при-кордонної служби у 2014 році визначено форму-вання завершеної системи забезпечення готов-ності сил і засобів до реагування у надзвичайних та нестандартних ситуаціях на державному кор-доні. Це передбачає наявність у прикордонників, зокрема тих, які залучаються до несення служби в прикордонних нарядах, системи психологічних якостей, які забезпечать можливість переборю-вати труднощі та успішно виконувати поставле-ні завдання. Формування відповідних якостей у персоналу досягається у процесі психологічної підготовки, яка здійснюється безпосередньо в підрозділах охорони кордону у процесі всієї слу-жбової діяльності.  У першу чергу заслуговує на увагу практична діяльність керівного складу прикордонних під-розділів, як безпосередніх організаторів та кері-вників процесом підготовки підлеглих. На прак-тиці рівень їх професійної підготовки не завжди свідчить про психологічну компетентність, зок-рема щодо наявності відповідних психологічних знань та вмінь застосування сучасних форм та методів психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій у складних умовах службової дія-льності. Результати проведеного нами дослі-

дження свідчать, що підхід до процесів профе-сійного становлення та особистісного розвитку охоронців кордону з точки зору їх психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умо-вах практично не розроблений. Окремі стихійні заходи, які проводяться у підрозділах охорони кордону, не завжди відповідають потребам і ви-могам практики як правоохоронного відомства, так й особистості фахівця, що й зумовлює зокре-ма актуальність нашого дослідження.  Про актуальність питання психологічної під-готовки фахівців до дій в екстремальних ситуа-ціях може свідчити значна кількість наукових праць (Г. Воробйов, О. Бойко, В. Замана О. Євсю-ков, С. Миронець, О. Тімченко Я. Мацегора, І. Приходько, С. Полторак [3; 5; 9] та ін.). Психоло-го-педагогічні засади підготовки правоохорон-ців до професійної діяльності на державному кордоні досліджували: Ю. Гурьянов, В. Журав-льов, Є. Потапчук, О. Сафін [1; 2; 6] та ін., проте низка актуальних і практично значущих про-блем у цій сфері потребують подальшої розроб-ки. Проведені прикладні дослідження вітчизня-них і зарубіжних авторів не повною мірою охоп-люють особливості організації психологічної підготовки персоналу прикордонних підрозділів з урахуванням сучасних вимог, що підкреслює необхідність подальшого опрацювання цієї те-матики.  Метою статті є оприлюднення практичних рекомендацій керівникам прикордонних підроз-ділів щодо організації психологічної підготовки персоналу до несення служби у прикордонних нарядах.  
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Л а з о р е н к о  О .  В .    Обґрунтування пропозицій керівникам  прикордонних  підрозділів щодо організації  
психологічної  підготовки персоналу до несення служби  в прикордонних нарядах Забезпечення національної безпеки держави на державному кордоні значною мірою зале-жить від ефективного виконання професійних функцій прикордонними нарядами. Як свідчить наше дослідження, діяльність прикордонних нарядів з охорони державного кордону є суспі-льно значущим, складним, екстремальним ви-дом діяльності, який вимагає формування восо-бистості високого рівня психологічної готовнос-ті. Крім того, несення служби охоронцями кор-дону часто пов’язане з ризиком та небезпекою для життя та здоров’я охоронців кордону і має ознаки діяльності в екстремальних умовах.  Аналіз оперативно-службової діяльності під-розділів прикордонної служби свідчить, що не-безпечними ситуаціями можуть бути: 

– відмова особи надати документи для пере-вірки; 
– виникнення черги у пункті пропуску;  
– виявлення зброї (вибухівки, боєприпасів) у транспортних засобах, під одягом або в осо-бистих речах під час прикордонно-митного контролю; 
– збройний напад на прикордонний наряд; 
– конвоювання правопорушників;  
– захоплення заручників у пункті пропуску;  
– невиконання законних вимог прикордонно-го наряду;  
– провокаційні дії з боку місцевих жителів прикордоння;  
– спроба наїзду на прикордонника автомобі-лем;  
– спроба позачергового проходження прикор-донного контролю; 
– спроба прориву транспортного засобу через пункт пропуску.  Оскільки несення служби прикордонними нарядами має ознаки діяльності в екстремаль-них умовах, важливою передумовою ефективно-го виконання ними завдань з надійної охорони державного кордону є психологічна готовність суб’єкта правоохоронної діяльності. Аналіз нау-кових праць з проблеми дослідження (Б. Анань-єв, М. Левітов, Л. Орбан-Лембрик, К. Платонов, О. Сафін, М. Томчук, Д. Узнадзе, О. Ухтомський та ін.) засвідчив, що під психологічною готовністю прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах слід розуміти комплексне психологічне утворення, що має складну структуру, між ком-понентами котрої існує функціональний взаємо-зв’язок, що забезпечує здатність прикордонника до успішного виконання завдань з охорони дер-жавного кордону в умовах впливу стрес-чинни-ків оперативно-службової діяльності.  Розгляд наукових праць вітчизняних та зару-біжних дослідників (Р. Абдурахманова, О. Бара-

банщикова, І. Воробйової, П. Корчемного, С. Мак-сименка, Я. Мацегори, К. Платонова, С. Полторак, Є. Потапчука, І. Приходько, В. Стасюка, О. Тімчен-ка, В. Ягупова та ін.) надає нам можливість дійти висновку що поняття «психологічна підготовка прикордонників» відображає процес прищеп-лення персоналу здатності ефективно виконува-ти оперативно-службові завдання з охорони державного кордону, витримуючи будь-які фізи-чні та психічні навантаження. Метою психологі-чної підготовки охоронців кордону є формуван-ня у них психологічної стійкості та психологіч-ної готовності. Щодо методичної системи психо-логічної підготовки охоронців кордону, то вона є складним утворенням, яке включає завдання психологічної підготовки, зміст, організаційні форми, методи, психологічні технології та мето-дики навчання.  Реалізація завдань підготовки передбачає організацію та здійснення певних форм діяльно-сті. Серед основних форм психологічної підгото-вки прикордонних нарядів нами визначено:  1) психологічна просвіта (лекції, доповіді, бесі-ди, виступи, пам’ятки, листівки, інформацій-ні аркуші та ін.); 2) заняття з предметів професійної підготовки, зорієнтовані на розвиток необхідних психо-логічних якостей і станів (внесення у процес професійної підготовки елементів напруже-ності і раптовості, небезпеки і ризику, влас-тивих реальній обстановці на державному кордоні і багаторазове тренування прикор-донного персоналу у виконанні досліджува-них прийомів і дій у цих умовах); 3) спеціальні форми психологічної підготовки (тренінги, рольові ігри, групові дискусії, ідео-моторні тренування та ін.); 4) самостійна робота прикордонників щодо навчання прийомам та методам саморегуля-ції (вольової мобілізації, заспокійливого та мобілізуючого дихання, контрастного розс-лаблення м’язів, самопереконання, самонаві-ювання, самонаказу, складниих психорегуля-ційних комплексів (автогенного тренування, самогіпнозу, медитації, нервово-м’язової ре-лаксації) та ін.).  На підставі ґрунтовного аналізу літературних джерел, які розкривають різні аспекти підготов-ки особистості військовослужбовців та правоо-хоронців до діяльності у різних умовах (Г. Вороб-йов, В. Журавльов, О. Тімченко, І. Приходько та ін. [2; 3; 9]) та особливостей психологічної гото-вності у прикордонників, які залучаються до несення служби у прикордонних нарядах, нами розроблена авторська програма психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій в екст-ремальних умовах, метою котрої є підвищення у 
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прикордонників рівня психологічної готовності до успішного подолання психологічних трудно-щів оперативно-службової діяльності, а також ефективне застосування ними психологічних знань та вмінь для виконання службових за-вдань у будь-якій обстановці. Структура програ-ми включає такі етапи: 1) інформаційно-пси-хологічна підготовка (мета – покращити загаль-ну теоретичну обізнаність персоналу про зако-номірності функціонування психіки і поведінки людей в екстремальних умовах та формування позитивної професійної мотивації персоналу); 2) розвиток психічної саморегуляції (мета – роз-виток умінь прикордонників самостійного подо-лання психологічних труднощів, які можуть ви-никати під час несення служби); 3) удосконален-ня практичної складової діяльності (мета – фор-мування впевненості у діях в типових екстре-мальних ситуаціях несення прикордонної служ-би).  Апробацію програми психологічної підготов-ки прикордонних нарядів до дій в екстремаль-них умовах здійснено на базі Західного, Півден-ного та Східного регіональних управлінь ДПСУ. За результатами формувального етапу експери-менту встановлено, що в експериментальній групі збільшилась чисельність персоналу з висо-ким рівнем розвитку компонентів психологічної готовності (мотиваційно-пізнавального – на 14,95%, емоційно-вольового – на 13,09%, опера-ційного – на 14,02%). Водночас у контрольній групі такі зміни незначні (збільшення рівня роз-витку на 2,85%; 2,85% та 0,95% відповідно), що зумовлено випадковими причинами. Отримані результати засвідчують, що авторська програма сприяє формуванню та підтримці високого рівня психологічної готовності прикордонних нарядів до виконання оперативно-службових завдань в екстремальних умовах.  Проведена дослідно-експериментальна робо-та та її висновки надали можливість розробити практичні рекомендації керівникам прикордон-них підрозділів щодо організації спеціальної та цільової психологічної підготовки персоналу до несення служби у прикордонних нарядах.  
І. Практичні рекомендації щодо організа-

ції спеціальної психологічної підготовки.  Організація психологічної підготовки, на на-шу думку, – це діяльність керівників, їх заступ-ників з персоналу та психологів, спрямована на опрацювання і реалізацію заходів з формування у прикордонного персоналу якостей, які забез-печують його психологічну готовність до вико-нання завдань з охорони державного кордону. 

Загальний алгоритм її організації складають такі етапи [1; 2; 5]: 1. Психологічний аналіз оперативно-службових завдань.  2. Планування психологічної підготовки та ко-нтроль за виконанням планів.  3. Підготовка навчально-матеріальної бази.  4. Уключення психологічних цілей до планів проведення всіх видів занять з професійної підготовки.  Розглянемо запропонований алгоритм дета-льніше.  
1. У ході психологічного аналізу службового за-

вдання доцільно здійснювати вивчення й аналіз: 
– суспільно-політичної обстановки прикор-доння та закордону; 
– завдань, поставлених перед підрозділом, ступінь їх новизни та складності; 
– психологічного клімату у прикордонному колективі, колективну думку з приводу роз-в’язуваних задач і можливостей їх успішно-го виконання; 
– індивідуально-психологічних особливостей прикордонників (з метою комплектування змін та окремих прикордонних нарядів); 
– психологічних труднощів, які можуть вини-кнути під впливом екстремальних чинників професійної діяльності; 
– рівня психічної напруженості прикордонни-ків у ході виконання службового завдання, а також необхідної психологічної допомоги.  
2. План заходів щодо психологічної підготовки 

повинен включати: 
– цілі та завдання на майбутній період; 
– форми і методи роботи з різними категорія-ми прикордонників з практичної реалізації цих цілей і завдань; 
– питання організації і проведення психологі-чної підготовки; 
– застосування засобів імітації, їх отримання на складах або виготовлення; 
– визначення безпосередніх виконавців при-йомів психологічної підготовки та їх деталь-ний інструктаж; 
– терміни виконання заходів і конкретних завдань.  
3. Підготовка навчально-матеріальної бази. Для проведення психологічної підготовки ми пропонуємо використовувати спеціальну на-вчально-матеріальну базу, яка включає у себе дві групи засобів:  а) натуральні (природні) засоби:  
– місця несення прикордонної служби (пости спостереження, кабіни паспортного контро-лю, центри управління службою тощо);  
– різноманітні види спорядження прикордон-них нарядів (спеціальні засоби, засоби для примусової зупинки автотранспорту і т. п.);  
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– технічні засоби охорони кордону;  
– автомобільну техніку тощо.  б) спеціально створені засоби, які дозволя-ють з різною мірою наближення моделювати реальні ситуації несення прикордонної служби: 
– стрільбища;  
– кімнати прикордонної служби;  
– містечка прикордонної служби;  
– макети ділянки кордону, що охороняється;  
– муляжі вибухових пристроїв, ножів, вогне-пальної зброї;  
– кімнати психологічного розвантаження;  
– мішені, манекени (для позначення правопо-рушників);  
– смуги спеціальної психологічної (фізичної) підготовки;  
– навчально-методичні матеріали;  
– навчальні фільми тощо.  
4. Уключення психологічних цілей до планів 

проведення всіх видів занять з професійної підго-
товки досягається: 

– наближенням умов занять до реальної об-становки, яка може виникнути у ході охоро-ни державного кордону;  
– створенням обстановки високої напружено-сті;  
– позначенням дій «противника» (порушника законодавства України), який чинить актив-ний опір;  
– наявністю фізичних труднощів (наванта-жень) та психічних переживань;  
– моделюванням елементів раптовості, ризи-ку, дефіциту часу, які забезпечують умови для формування у прикордонників необхід-них емоційно-вольових якостей; 
– вибором несприятливих погодних умов, темного часу доби; 
– відпрацюванням складних та відповідаль-них професійних дій тощо.  
ІІ. Практичні рекомендації щодо цільової 

психологічної підготовки.  Перед заступленням на службу зі складом зміни прикордонних нарядів проводяться захо-ди безпосередньої підготовки. З позицій цільо-вої психологічної підготовки під час цих заходів у прикордонників формується: психологічна готовність до служби з охорони державного кор-дону, алгоритм дій прикордонних нарядів, пси-хологічна установка на позитивний результат діяльності, позитивний емоційний настрій на виконання поставлених завдань, а також зніма-ється неактуальна психічна напруга.  Безпосередня підготовка зміни прикордон-них нарядів до служби та до дій у разі зміни об-становки проводитися за певним алгоритмом [4]: 

1. Орієнтування особового складу.  2. Безпосередня підготовка військовослужбов-ців (службовців) до служби у прикордонних нарядах.  3. Перевірка готовності до виконання завдань.  4. Інструктаж складу змін.  5. Постановка наказів прикордонним нарядам на охорону державного кордону та здійснен-ня прикордонного контролю.  У ході такої підготовки створюється так зва-ний «передстартовий стан», тому доцільно розг-лянути вказаний алгоритм з позицій цільової психологічної підготовки детальніше. Отже, згі-дно розробленого нами порядку дій посадовим особам прикордонного підрозділу з урахуван-ням психологічної складової пропонується діяти у такій послідовності: 1. Встановлення психологічного контакту зі складом зміни. Ця обставина є основою для якіс-ного сприйняття прикордонниками інформації, яка доводиться під час орієнтування і стосується несення служби в прикордонних нарядах.  2. Стан безпосередньої психологічної готов-ності до дій (у т. ч. в екстремальних умовах) про-понується формувати та підтримувати за допо-могою відпрацювання навичок дій у «типових» екстремальних ситуаціях за допомогою спеці-альних вправ:  
– проведення рольових ігор; 
– вирішенні ситуаційних завдань; 
– відпрацювання практичних ввідних;  
– проведення спеціальних тренувань (стрі-лецьких, з слідознавства, вивчення докуме-нтів тощо).  3. Перевірку готовності особового складу змі-ни до несення служби керівник здійснює шля-хом опитування (повторного тестування) окре-мих прикордонників з питань, які спираються на знання нормативної бази. З точки зору психоло-гії, такий метод спрямований на тренування го-товності пам’яті. Для тренування оперативного мислення у процесі підготовки нарядів до служ-би необхідно створювати проблемні, конфліктні та аварійні ситуації, які зустрічаються у профе-сійній діяльності. Наприклад, опитати прикор-донників щодо порядку дій під час: застосуван-ня спеціальних засобів, виведення з ладу засобів зв’язку, раптової несправності зброї тощо.  4. Якісно проведений інструктаж створює сприятливі передумови для відповідного індиві-дуального настрою прикордонника та формує колективні установки (погляди, думки) у всього персоналу зміни на якість несення служби. Тому саме під час інструктажу повинне формуватися почуття групової солідарності і товариства, за-
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гальна колективна установка на вирішення опе-ративно-службових завдань під час несення при-кордонної служби. Окрім того, прикордонного наряду значно менше часу йде на оцінку обста-новки й прийняття рішення, оскільки оцінка подібних умов вже була проведена і варіант рі-шення був наданий безпосереднім начальником.  Психологічно грамотно відданий наказ мобі-лізує і підтримує позитивний психічний стан прикордонників, активізує мотиви якісного не-сення служби [1].  Перед постановкою наказу на охорону держа-вного кордону ми рекомендуємо офіцеру підроз-ділу: 
– уточнити психологічні особливості служби даного виду прикордонного наряду; 
– надати практичні рекомендації щодо засто-сування методів саморегуляції психічного стану з урахуванням особливостей обста-новки; 
– вказати на необхідність дотримання заходів безпеки, дотримання норм чинного законо-давства, дисциплінованості під час несення служби.  Якщо у період безпосередньої підготовки прикордонник збуджений, неуважний, забудьку-ватий, виявляє квапливість, погану витримку або, навпаки, виглядає млявим, пасивним, мов-чазним, керівник уважно і спокійно розбираєть-ся у його стані і вживає всіх заходів до того, щоб змінити психічний стан підлеглого, допомогти йому стати зібраним, внутрішньо мобілізувати-ся перед несенням служби. Не рекомендується допускати до несення служби прикордонників, які не готові до цього.  Для полегшення роботи керівників прикор-донних підрозділів ми, на основі аналізу науково-психологічної літератури [3; 9] та результатів експериментального дослідження, розробили порядок дій керівника щодо допомоги підлегло-му, який має негативні переживання. При вияв-ленні прикордонника, якому важко самостійно справитися з негативними переживаннями, ке-рівнику доцільно: 1. Звернутися до прикордонника, назвавши його ім’я.  2. Акцентувати увагу прикордонника на його значущості та цінності як фахівця своєї справи: 
– проявити демонстративну повагу до особис-тості правоохоронця; 
– наголосити на наявність в особи позитив-них особистісних та професійних якостей (активності, відповідальності, пильності, рі-шучості тощо); 
– нагадати про минулі досягнення у професій-ній діяльності (грамотні дії при затриманні 

правопорушника, проявлену стійкість у по-доланні труднощів прикордонної служби тощо); 
– похвалити за проявлену раніше ініціативу та старанність.  Надати чітку інструкцію щодо дій (при цьому голосова експресія не повинна містити ознаки агресії чи істерики, голос має звучати впевнено): 
– нагадати порядок дій при виникненні тих чи інших екстремальних ситуацій несення служби; 
– шляхом постановки уточнюючих запитань переконатися, наскільки прикордонник ус-відомив запропонований порядок дій.  Запропонувати експрес-прийоми для норма-лізації психічного стану: 
– прийоми м’язового розслаблення (напри-клад, зробити кілька активних рухів, фізич-них вправ, щоб зняти напруження. Особливо корисні вправи на розтягування м’язів); 
– дихальні вправи (наприклад, глибоко вдих-нути, затримати дихання на 1–2 секунди. Видихати повільно і приблизно на середині видиху зробити паузу на 1–2 секунди. Види-хнути необхідно якомога сильніше. Повіль-но повторити цю вправу 3–4 рази. Якщо прикордоннику важко дихати у такому рит-мі, приєднайтеся до нього – дихайте разом. Це допоможе йому заспокоїтися, відчути, що ви поруч); 
– застосувати прийоми додаткового мотиву-вання (зверненням до таких мотиваційних формулювань, як: «Ти прикордонник, чи ні?», «Хто, крім тебе?» та інше відповідно до цінностей підлеглого).  У разі відсутності дієвості вищевказаних за-ходів керівнику доцільно: 
– обережно відсторонити прикордонника від виконання оперативно-службових завдань; 
– роззброїти, огородити від зайвої стимуляції (потрібно відвести особу від шуму, великої кількості людей); 
– направити особу під супроводом до психо-лога (чи іншій особі під нагляд і відпочи-нок).  Поряд з описаним нами алгоритмом, можна скористатися й іншими прийомами, залежно від індивідуальних особливостей прикордонника і рівня підготовки.  Врахування цих рекомендацій, на нашу дум-ку, дозволить успішно вирішувати конкретні завдання щодо підвищення рівня психологічної готовності прикордонних нарядів до дій у різно-манітних умовах службової діяльності. Необхід-но зазначити, що розроблені нами рекомендації пропонують лише альтернативну точку зору на досліджувану проблематику і не претендують на повноту та завершеність. Однак, вони дають 
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чітке уявлення керівництву підрозділів охорони кордону щодо організації професійної діяльнос-ті, пов’язаної з психологічною підготовкою під-леглого персоналу.  Перспективними напрямками подальших розвідок можна вважати пошук ефективних пси-хологічних методів і засобів забезпечення надій-ності діяльності прикордонних нарядів в екстре-мальних умовах.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПЕРСОНАЛА К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ В ПОГРАНИЧНЫХ НАРЯДАХ 
В статье рассматриваются результаты исследования по экспериментальной проверке влияния меро-

приятий авторской программы психологической подготовки пограничных нарядов к действиям в экстре-
мальных условиях на готовность выполнять защитниками границ задачи по назначению. В результате 
проведенной исследовательско-экспериментальной работы обоснованы практические рекомендации руко-
водителям пограничных подразделений по организации специальной и целевой психологической подготовки 
персонала к несению службы в пограничных нарядах. Предложен порядок действий руководителя по оказа-
нию помощи подчиненному, у которого присутствуют негативные переживания.  
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LINE OF DUTY IN BORDER DETAILS 
The article deals with the research results on the experimental verification of the impact of personnel events on 

the author’s program of the psychological training of the border details for their activity under extreme conditions 
concerning their readiness to accomplish the missions assigned. The practical recommendations to the chiefs of the 
border guard units on the organization of the specific and purposive personnel psychological training concerning 
their line of duty in border details have been substantiated in the result of the conducted research and experimental 
work. The chief’s operational procedure rendering assistance to an inferior with negative feelings has been offered.  
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