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Необхідною умовою якості навчального процесу є високий рівень мотивації до 

навчання. Одним з очевидних елементів його забезпечення є прояснення зв’язку 
між змістом навчального матеріалу та необхідними компетенціями успішного 
фахівця. Розуміючи важливість певних знань для досягнення професійного успіху, 
студент буде показувати більш високий рівень вмотивованості на виконання 
навчальних завдань. Важливою умовою мотивації до навчання є також професійна 
самоідентифікація. Це складний процес, в якому присутня зокрема така складова, 
як співставлення уявлень про власні можливості з певними професійними 
завданнями. Оскільки професія фахівця УПР висуває особливі вимоги до 
когнітивної сфери особистості, можна очікувати, що існує зв’язок її характеристик 
не тільки з навчальною успішністю, але й з мотивацією до професійного навчання.  

Вивченням мотивації людини займались Д. Макклеланд, Г.Хекхаузен, 
Ю. Роттер, К. Роджерс, О.М. Леонтьєв та інші. Мотивація пояснює 
цілеспрямованість дій, організованість та стійкість цілісної діяльності, 
спрямованої на досягнення окремої мети. Навчальна мотивація визначається як 
вид мотивації, включений в певну діяльність, в даному випадку – діяльність 
навчання. Мотивація пов’язана з когнітивною сферою, яка включає в себе всі 
пізнавальні процеси. Вони дозволяють заздалегідь намічати мету, план та зміст 
майбутньої діяльності, моделювати хід цієї діяльності та поведінки, передбачувати 
результати своїх дій та керувати ними по мірі виконання. Зв’язок між когнітивною 
сферою та мотивацією навчання може бути представлений у вигляді моделі, 
наведеної на рис. 1.  

 
Рис. 1. Зв’язок мотивації навчання з когнітивною сферою особистості 

В подальшому планується проведення емпіричного дослідження студентів-
авіадиспетчерів. Планується виявити зв’язки особливостей пізнавальної сфери з 
мотивацією до навчання, описати їх особливості та закономірності, розробити 
рекомендації для розвитку пізнавальних процесів та покращення мотивації до 
навчання як складової професійної підготовки авіаційного персоналу та 
професійного становлення. 

Науковий керівник: Петренко О.В., к. психол. н., доцент 
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Актуальність дослідження кризових станів співробітників органів внутрішніх 

справ, які служать в несприятливих для життя та здоров’я умовах, обумовлена 
безпосереднім зв’язком з ефективністю їх діяльності. Переживання кризових 
станів співробітниками органів внутрішніх справ призводить, з одного боку, до 
гострих та хронічних емоційних станів, а з іншого – до зниження ефективності 
правоохоронної діяльності, її продуктивності, надійності і, як наслідок, може 
стати причиною порушення законності при виконанні службових обов’язків або 
стати передумовою професійної деформації особистості або навіть суїциду.  

Мета дослідження: виявити причини виникнення і умови розвитку кризових 
станів у молодих співробітників правоохоронних органів. 

Особливий внесок у дослідженні проблематики психологічних складових 
службової діяльності працівників органів внутрішніх справ зробили 
Л.М. Балабанов, І.В. Бандурка, П.П. Баранов, В.І. Барка, Д.Н. Завалішин, 
Г.О. Литвинова, М.І. Магурін, В.С. Медведєв, Л.І. Мороз, Г.В. Попов, 
О.Е. Судаков, О.В. Тімченко, С.І. Яковенко, Г.О. Юхновець, та інші. Однак і на 
сьогодні проблема кризових станів залишається невирішеною. 

Як відомо в основі переживання лежить механізм рефлексії – процес 
самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів та станів. Так, проводячи 
серед співробітників органів внутрішніх справ тест А.В. Карпова на 
рефлективність були отримані наступні результати: високий рівень 
рефлективності мали лише 10 % працівників; середній рівень – 50 %; низький 
рівень – 40 % представників силових структур. Отримані показники свідчать про 
доволі низьку здатність працівників правоохоронних органів до самосприйняття 
змісту своєї власної психіки і її аналізу, а також до розуміння психіки інших 
людей, емпатії, неспроможності поставити себе на місце іншого.  

На нашу думку, отримані низькі дані пов’язані зі специфікою служби в ОВС. 
Створення ефективної системи профілактики переживання кризових станів 
співробітниками ОВС можливе лише на основі врахування максимальної кількості 
складових і їх взаємозв’язків, які становлять підґрунтя для формування стану 
кризи. До цього слід також додати, що досягнення ефективної психопрофілактики 
можливе тільки при інтеграції зусиль значної кількості фахівців та установ у 
межах єдиної превентивної стратегії. 

Таким чином, потреба психологічної практики у науковому забезпеченні 
процесу профілактики переживання кризових станів співробітниками ОВС, 
недостатня розробленість цієї проблеми у сучасній психологічній науці дозволяє 
розглядати обрану тему дослідження як цілком актуальну та значиму в науковому, 
теоретичному і прикладному аспектах. 

Науковий керівник: Помиткіна Л.В., д-р психол. н., професор 
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