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УДК 159.922:355.232 

Демський В. В., Національна академія Державної прикордонної слу-

жби України ім. Б.Хмельницького, м. Хмельницький 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ОФІЦЕРА-

ПРИКОРДОННИКА 

 
У статті висвітлено окремі аспекти проблеми професійної рефлексії в 

управлінській діяльності офіцера-прикордонника, визначено зміст програми 

та моделі формування професійної рефлексії офіцера-прикордонника, а та-

кож їхню специфіку в особливих умовах оперативно-службової діяльності з 

охорони державного кордону. 

Ключові слова: модель, рефлексія, рефлексивність, професійна рефле-

ксія, управлінська діяльність, самооцінка, особистість. 
 

Актуальність дослідження. Реформування Прикордонних 

військ України в Державну прикордонну Службу, структурно-штатна 
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зміна підрозділів, суттєва зміна тактики їх дій викликали необхідність 

наукового вивчення психологічних особливостей професійної рефле-

ксії та розробки засобів діагностики індивідуальних рис військового 

керівника. Проте поза увагою залишилась проблема розвитку профе-

сійної рефлексії у офіцера-прикордонника, що має високу актуаль-

ність і важливе практичне значення. 

Сучасна демократизація суспільства вимагає нових підходів до 

особистості військового керівника. Ускладнення завдань, що покла-

даються на керівників різних рівнів Державної прикордонної служби 

України, зумовлює їх колегіальне вирішення та осмислення можли-

вих наслідків [1].  

Рефлексія дає змогу офіцеру-прикордоннику не зосереджува-

тись на самому собі, власних переживаннях, а враховувати ставлення 

інших людей до самого себе з метою корегування власної поведінки. 

Як свідчить практика, багато офіцерів-прикордонників не вміють ре-

флексувати та не знають свого рівня професійної. Це породжує труд-

нощі у спілкуванні офіцера-прикордонника з підлеглими, конфліктні 

ситуації та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні аспекти про-

фесійної рефлексії стали предметом дослідження психологів: Е. Берн, 

А.А. Деркач, Н.В. Кузьміної, А.В. Карпова Є.М. Потапчука, М.І. То-

мчука, О.Д. Сафіна, В.В. Ягупова, Т.С. Яценко [3, 4, 5]. Проте шляхи 

її формування у офіцерів-прикордонників із врахуванням особливих 

умов діяльності не розглядались. 

Виклад основного матеріалу. У нашій статті пропонується 

програма формування професійної рефлексії офіцера-прикордонника 

та модель цього процесу, що базується на основі моделі професійної 

рефлексії офіцера-прикордонника. 

Професійна рефлексія формується на базі загальної рефлексії 

особистості. Професійну рефлексію можна визначити як комплекс 

уявлень людини про себе як професіонала, самооцінку та самоаналіз 

продуктів власної професійної діяльності, усвідомлення того, яким 

чином інші люди її сприймають як професіонала. 

У нашому дослідженні насамперед розглянуто питання професій-

ної діяльності офіцера-прикордонника, яка відрізняється від діяльності 

офіцера Збройних сил України. Основними видами діяльності в підроз-

ділах охорони державного кордону є оперативно-службова діяльність та 

повсякденна діяльність, на результати яких впливають такі умови: 
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1. Стан охорони державного кордону. На організацію охо-
рони державного кордону впливають умови, що потребують збіль-
шення щільності його охорони, додаткових зусиль та постійного на-
пруження дій. Суттєве значення мають певні змінні, що визначають 
умови переходу до посиленого варіанту охорони кордону чи його 
звичайної охорони. Усе це вимагає від офіцерів-прикордонників ви-
тримки, компетентності, емоційно-вольової стійкості, обдуманості 
рішень, уміння долати великі фізичні навантаження. 

2. Тактика та характер дій порушників державного кордо-
ну. Вона обумовлена необхідністю приховати факт порушення держа-
вного кордону, а у випадку неможливості цього спрямована на те, 
щоб ввести прикордонників в оману щодо своїх дійсних намірів. Ці 
дії, як правило, порушники намагаються приховати, перейти кордон в 
умовах обмеженої видимості та у важкодоступних ділянках місцевос-
ті. В результаті все це впливає на ведення пошуку порушників держа-
вного кордону, офіцер-прикордонник повинен діяти за умов просто-
рової та часової обмеженості, що суттєвим чином впливає на швид-
кість та правильність прийняття рішень. 

3. Віддаленість підрозділів та фізико-географічні умови. 
Офіцери-прикордонники можуть діяти досить самостійно при вико-
нанні своїх професійних обов‘язків. Обстановка на ділянці кордону 
вимагає від них швидкості прийняття рішень, відповідальності за їх 
доцільність та виконання, швидкої адаптації до навколишніх умов. 

4. Нормативно-правове регулювання діяльності. Офіцер-
прикордонник є офіційним представником інтересів України на дер-
жавному кордоні. Він повинен оцінювати себе як представника дер-
жави, як громадянина України. Велике значення при цьому має спіл-
кування з місцевим населенням прикордоння, залучення його до охо-
рони державного кордону. За цих умов від офіцера-прикордонника 
вимагається висока цілеспрямованість, гнучкість, тактовність, твор-
чість, вміння спілкуватися. 

5. Екстремальні умови діяльності. Правоохоронна структура 
має право для забезпечення дотримання законів застосовувати силу та 
зброю щодо людей, які порушують ці закони. Відповідна складність у 
прийнятті рішення на застосування зброї вимагає від офіцера-
прикордонника рішучості, швидкості оцінки обстановки та розуміння 
відповідальності за можливі наслідки своїх дій. Зокрема, офіцера пови-
нен враховувати можливість збройного опору з боку порушників дер-
жавного кордону, ймовірність стихійного лиха чи катастрофи тощо. 
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6. Раптовість виникнення обстановки та швидкоплинність 

подій. Незначна кількість часу на прийняття рішення вимагає від офі-

цера швидкості мислення, оперування власним досвідом та визначен-

ня доцільних завдань підлеглим. 

Крім об‘єктивних чинників, для офіцера як управлінця в особ-

ливих умовах діяльності важливе значення мають швидкість мислен-

ня, компетентність, креативність, урахування думки колективу, емо-

ційний стан, здатність аналізувати свою поведінку. 

До професійно важливих якостей офіцера-прикордонника ми за-

раховуємо рефлексію, інтелект, творчість, гнучкість у поведінці, дис-

циплінованість, працьовитість, принциповість, плановість у роботі. 

Другою підсистемою професійної рефлексії є сукупність уяв-

лень про себе як суб‘єкта професійної діяльності, наявності профе-

сійно значущих особистісних якостей, ступеня їх сформованості, а 

також визначення способів їх розвитку та корекції. 

На сучасному етапі реформування Державної прикордонної 

служби України все більш актуальним стає питання ефективної орга-

нізації управління офіцерами-прикордонниками. Повний перехід на 

контрактну основу, широкий освітній та віковий діапазон персоналу, 

врахування гендерних відмінностей – все це ускладнює професійну 

діяльність офіцера-прикордонника. Основні труднощі у офіцерів-

випускників НАДПСУ викликає саме організаційно-управлінська фу-

нкція, що пов‘язана зі збиранням, аналізом та опрацюванням опера-

тивно-службової інформації, прийняттям відповідного та коректного 

рішення, організацією його виконання, вибором адекватних форм і 

методів професійного психологічного впливу, здійсненням дієвого 

контролю. Це, в свою чергу, вимагає від офіцера розвиненої рефлексії 

для досягнення кращого результату.  

Для опису моделі ми урахували, що її дослідники визначають як 

певний обраний спосіб «заміни» об‘єкта дослідження [2]. 

В структурі моделі професійної рефлексії офіцера-

прикордонника, ми визначили три основні компоненти рефлексії: 

1) Когнітивний компонент професійної рефлексії, основними 

показниками якого є самоаналіз власних професійних знань, якостей, 

можливостей щодо управління підрозділами, прикордонними наря-

дами; 

2) Емоційно-оцінювальний компонент професійної рефлексії, 

основними показниками якого є емоційне реагування на результати 
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професійної діяльності, почуття відповідальності , патріотизму, задо-

воленість результатами професійної діяльності; 

3) Поведінковий компонент професійної рефлексії, основними 

показниками якого є усвідомлення професійних дій, поведінки, адек-

ватність власних управлінських рішень, відповідність дій та поведін-

ки вимогам оперативної обстановки. 

Структура особистості офіцерів, які мають високий рівень роз-

витку професійної рефлексії, значно відрізняється від структури осо-

бистості офіцерів, які мають низький рівень розвитку професійної 

рефлексії. З урахуванням того, що процеси прийняття рішення є клю-

човим моментом управлінської діяльності, рефлексію необхідно розг-

лядати як складову структури особистості офіцера-прикордонника. 

Аналіз практики діяльності офіцерів-прикордонників, що на-

вчаються в НАДПСУ й органах охорони державного кордону, свід-

чить про те, що більшість уваги у цьому процесі приділяється прак-

тично-технічній діяльності, а основні недоліки в оперативно-

службовій діяльності пов‘язані саме з управлінською діяльністю. 

Для визначення стану розвитку професійної рефлексії офіцерів-

прикордонників було проведено констатувальний експеримент в ході 

якого було виявлено необхідність формувального впливу на компо-

ненти професійної рефлексії офіцера-прикордонника. 

З‘ясовано, що найбільш низький рівень розвитку професійної 

рефлексії мають офіцери-випускники. Це пов‘язано з тим, що молоді 

офіцери ще не усвідомлюють себе офіцерами-управлінцями, протя-

гом першого року відбувається їх адаптація до особливих умов при-

кордонної служби. Серед інших офіцерів вищі показники показали ті, 

що безпосередньо працюють з персоналом підрозділів, часто діють в 

умовах нестабільної оперативної обстановки, приймають відповіда-

льні рішення. Досить високі показники показали офіцери-слухачі 

оперативно-тактичного факультету НАДПСУ, що можна пояснити 

тим, що вони перед вступом пройшли спеціальний профвідбір. 

Для формування професійної рефлексії було створено програму, зміст 

якої викладено у таблиці 1. 

 Модель формування професійної рефлексії показана на рис. 1. 

Таким чином, складовими моделі формування професійної реф-

лексії офіцера-прикордонника є: засоби впливу на компоненти про-

фесійної рефлексії офіцера-прикордонника (викладені у програмі фо-

рмування професійної рефлексії офіцера-прикордонника), складові 
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професійної рефлексії офіцера-прикордонника, на які відбувається 

формувальний вплив, та показники ефективності, що дають можли-

вість передбачити результат впливу на професійну рефлексію офіце-

ра-прикордонника (Рис. 2).  

Таблиця 1. 

Програма формування професійної рефлексії у офіцерів-

прикордонників. 

№ Назва заходу 
Кількість 

годин 

Формування 

компонентів  

рефлексії 

1 

Цикл лекцій:   

Лекція 1: «Сутність професійної рефлек-

сії офіцера-прикордонника» 
1 Когнітивного 

Лекція 2: «Вплив професійної рефлексії 

на управлінську діяльність офіцера» 
1 Когнітивного 

Лекція 3: «Об‘єктивні показники та са-

мооцінка професійної рефлексії офіце-

ром-прикордонником» 

1 Когнітивного 

Лекція 4: «Шляхи формування професій-

ної рефлексії офіцера-прикордонника» 
1 Когнітивного 

2 

Круглий стіл з обговорення, аналізу та 

рефлексії проблемних ситуацій, склад-

них завдань щодо уп-равління оператив-

но-службовою діяльністю підрозділу 

2 

Когнітивного 

Емоційно-

ціннісного 

3 
Групове заняття з самоаналізу рівнів ін-

дивідуальної професійної рефлексії 
2 

Когнітивного 

Емоційно-

ціннісного 

Поведінкового 

4 

Ділова гра з вирішення ситуативних за-

вдань управлінської діяльності при змі-

нах оперативної обстановки на держав-

ному кордоні 

2 

Когнітивного 

Емоційно-

ціннісного 

Поведінкового 

5 
Тренінг з формування професійної реф-

лексії офіцера-прикордонника 
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Рис. 1 – Модель формування професійної рефлексії  

офіцера-прикордонника. 

 

Розробка цієї моделі дозволяє ефективно організовувати роботу 

щодо розвитку професійної рефлексії офіцера-прикордонника та  

Курс лекцій 

Круглий стіл 

Групове заняття 

Ділова гра 

Тренінг  

професійної ре-

флексії 

Когнітивний 

Емоційно-

оцінний 

Поведінковий 

здатність до самоаналізу власних 

професійних знань; 

адекватне емоційне реагування 

на власні результати професійної 
діяльності; 

адекватні вимогам оперативної 

обстановки та розпорядженням 

начальників професійні дії; 

адекватність знань щодо необ-

хідних професійних якостей 

офіцера-прикордонника; 

 
усвідомлення вимог щодо 

управлінських якостей офіцера-

прикордонника. 

 

високий рівень відповідальності 

за результати професійної діяль-

ності; 
 
почуття задоволення, радості за 

результатами успішної профе-

сійної діяльності. 

 

творчий підхід у прийнятті 

управлінських рішень при змінах 

оперативної обстановки; 

 своєчасність прийняття управ-

лінського рішення щодо дій в 

умовах ускладнення оперативної 
обстановки. 

   



Проблеми екстремальної та кризової психології. Випуск 3. Частина 1 

 144 

значно підвищувати ефективність його професійної діяльності. У по-

дальшому зазначену модель та експериментальні дані ми використали 

при опрацюванні рекомендацій керівникам різних структур ДПСУ 

щодо розвитку професійної рефлексії офіцера-прикордонника.  
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СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ОСОБИСТІСНЕ УТВОРЕННЯ  

В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ МНС 

 
В статті викладені результати досліджень схильності до ризику спів-

робітників МНС, які проходять службу на різних посадах 

Ключові слова: ризик, особистість працівника, мотивація. 

 
Постановка проблеми. Наприкінці минулого сторіччя 

з‘явилися концепції, які узагальнювали картину світу кінця другого 

тисячоліття. Серед них і нова соціологічна теорія сучасного суспільс-

тва, автором якої вважають німецького вченого У. Бека. За його  


