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ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНОСТІ КУРСАНТІВ РІЗНИХ  

КУРСІВ НУЦЗУ 

 
В статті розглядається проблема співвідношення понять рефлексія та рефлек-

сивність. Визначено специфіку видів та типів рефлексії курсантів НУЦЗУ з різним 

терміном навчання. 
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когнітивний і регулятивний рівні рефлексії; внутрішньоособистісний, соціальний, ма-

кросоціальний рівні рефлексії; ретроспективна, перспективна, поточна рефлексія. 

 

В статье рассматривается проблема соотношения понятий рефлексия и реф-

лексивность. Определена специфика видов и типов рефлексии курсантов НУГЗУ с 

различным сроком обучения. 
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ктивный, когнитивный и регулятивный уровни рефлексии; внутриличностный, со-
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циальный, макросоциальный уровни рефлексии; ретроспективная, перспективная, 

текущая рефлексия. 

 

Постановка проблеми. Професійна рефлексія є основою успіш-

ності службової діяльності офіцера ДСНС. Екстремальними умовами в 

діяльності є – наявність загрози життю і здоров'ю людини, складність і 

небезпека діяльності, що травмують психіку людини. Діяльність офіце-

рів Державної служби з надзвичайних ситуацій України, на думку бага-

тьох дослідників, характеризується впливом різноманітних стресоген-

них факторів, які можуть стати причиною зниження ефективності або 

зриву діяльності (М.І. Марьін, В.Л. Марищук, А.П. Самонов, В.Ю. Риб-

ников і ін.). Це висуває підвищені вимоги до індивідуально-

особистісним якостям рятівників, і їх діям.  

Рефлексивність дає змогу офіцеру-рятувальнику не лише зосере-

джувати увагу на самому собі, власних переживаннях, але й враховува-

ти ставлення інших людей до нього з метою корегування своєї поведін-

ки та розуміння поведінки інших. Як свідчить практика, значна частина 

офіцерів–рятувальників не здатна належним чином рефлексувати, недо-

статній рівень розвитку їхньої професійної рефлексії породжує трудно-

щі у спілкуванні з підлеглими, конфліктні ситуації та ін. Рефлексія є 

тим інструментом, яка повинна допомагати офіцеру–рятувальнику шви-

дко та об’єктивно оцінити обстановку, прийняти рішення, проаналізува-

ти всі попередні дії та зробити висновки щодо перспективи професійної 

діяльності, обрати той чи інший стиль керівництва в умовах екстрема-

льної діяльності. 

Проблема професійної рефлексії була предметом дослідження пси-

хологів: Е. Берн, А. Деркача, В.В. Демського, А. Карпова, Н. Кузьміної, 

О. Матеюка, Ю. Овчаренка, Є. Потапчука, О. Сафіна, М. Томчука, 

В. Ягупова та ін. Проте поза увагою залишилась питання розвитку про-

фесійної рефлексії саме у рятувальників, що має високу як наукову, так і 

практичну значущість. Як особистісний феномен професійна рефлексія 

офіцерів–рятувальників, через різні підходи та тлумачення вчених щодо 

терміну «рефлексія», не отримала належного відображення в психології. 

Недостатня теоретична та емпірична розробленість проблеми роз-

витку, діагностики та шляхів удосконалення рефлексії офіцерів Держа-

вної служби з надзвичайних ситуацій України зумовила вибір теми дос-

лідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Рефлексивність тра-

диційно вивчається у широкому колі напрямів: діяльнісному (Л.С. Ви-

готський, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв); в контексті проблематики 

психології мислення (В.В. Давидов, Ю.Н. Кулюткін, І.М. Семенов, 

В.Ю. Степанов); комунікативному підході (В.С. Біблер, С.Ю. Курганов, 

А. Ліпман); педагогічному (О.С. Анісімов, А.З. Зак, А.В. Захарова), осо-
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бистісному (Ф.Ю. Василюк, М.Р. Гінзбург, Т.Є. Самулевич, О.Ф. Лазур-

ський); генетичному (О.К. Дусавицький, С.Д. Максименко, Ж. Піаже, 

В.І. Слободчиков, Є.І. Ісаєв); системомиследіяльносному (Г.П. Щедро-

вицький, В.А. Лефевр); метакогнітивному (М. Келер, М. Кеплінг, 

Дж. Флейвел, М.А. Холодна).  

Сучасну спробу визначення рефлексивності на системному рівні 

було здійснено А.В. Карповим [8]. Він вважає, що рефлексія як інтегра-

льна психічна реальність існує у трьох модусах: процесу, стану та влас-

тивості особистості, а отже рефлексивність повинна бути представлена 

як якісно особлива властивість індивіда.  

Д.О. Леонтьєв в останні роки розробляє диференційний підхід до 

визначення рефлексивності. Він виокремлює три її форми: 1) інтроспек-

ція, пов’язана з зосередженістю на власному стані, власних переживан-

нях; 2) системна рефлексія, пов'язана з поглядом на себе зі сторони; 3) 

квазірефлексія, спрямована на об’єкт, що не має відношення до актуаль-

ної життєвої ситуації і пов’язана з відривом від актуальної ситуації [12].  

О.І. Зімовін, Є.В. Заїка в своїх дослідженнях виокремлюють три 

варіанти співвідношення понять «рефлексивність» та «рефлексія»: 

1)вони тотожні, 2)рефлексія більш широке поняття ніж рефлексивність, 

3)рефлексивність більш широке поняття. У першому, найбільш історич-

но ранньому, вони тотожні, використовуються як слова синоніми, взає-

мозамінні поняття. У другому варіанті, рефлексія більш широке поняття 

ніж рефлексивність, а рефлексивність виступає лише модусом рефлексії 

(А.В. Карпов). У третьому, рефлексивність більш широке поняття, вона 

розглядається як загальна здатність системи спрямовувати власну акти-

вність на саму себе (А.В. Сурмава, Е. Гідденс, М. Фуко) [4]. 

А.С. Шаров наголошує, що рефлексивність особистості – це її (осо-

бистості) здатність до спрямування власної діяльності на саму себе, власні 

особливості, тобто рефлексивність забезпечує особистості можливість са-

моконструювання, саморозвитку, самодетермінації. Рефлексивність харак-

теризується інтегрованістю, системністю та контінуальністю на відміну 

від динамічності, дискретності та спрямованості рефлексії [15].  

Таким чином, рефлексивність виступає узагальненою можливістю 

рефлексії та на відміну від неї співвідноситься не з конкретним змістом 

діяльності, а з системною цілісністю особистості. Як особистісна влас-

тивість рефлексивність забезпечує їй можливість спрямування власної 

активності на саму себе. 

Проблема професійної рефлексії була предметом дослідження та-

ких психологів, як: Е. Берн, А. Деркач, В. Демський, А.Зак, А. Карпов, 

Н. Кузьміна, Ю. Овчаренко, Є. Потапчук, О. Сафін, М. Томчук, 

В. Ягупова та ін.. 

Розглядаючи психологічні особливості професійної рефлексії, 

О.С. Ноженкіна називає рефлексію стержневим явищем, яке консолідує Я-
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концепцію фахівця, з одного боку, сприяючи динамічності її змісту, з ін-

шого – підтримуючи її стабільність. Автор відносить до професійної реф-

лексії наступні компоненти: 1) рефлексивність як особистісну якість (схи-

льність обмірковувати те, що відбувається у житті, свої дії, вчинки інших 

людей); 2) осмисленість життя (цілеспрямованість, наявність цілей, часо-

вої перспективи, задоволеність життям, тощо); 3) самоактуалізацію (праг-

нення до найбільшого виявлення своїх можливостей); 4) орієнтацію на 

цінності творчого самовираження у професійній діяльності [13]. 

Т.Н. Щербакова характеризує професійну рефлексію як один з 

психологічних механізмів самоконтролю, який забезпечує особистісне 

зростання майбутнього працівника, як психологічний механізм 

професійного самопізнання і самосвідомості [16]. Ю.П. Поваренков, 

кажучи про місце і роль професійного самовизначення і рефлексії в ході 

професіоналізації, вказуює на їх важливу детермінуючу роль. 

Усвідомлення своїх можливостей, співвіднесення їх з реальними 

вимогами, прийняття ідеальних зразків, визначають напрямок і зміст 

його професійного становлення [14]. 

На основі теорій Я-концепції особистості (Р. Бернс, К. Роджерс, 

А. Фурман та ін.) С.П. Івановою запропоновано модель професійної 

рефлексії офіцера-рятівника, що являє собою взаємозв’язок трьох 

особистісних компонентів: 

1. Когнітивний компонент професійної рефлексії офіцера-

рятівника описується такими основними показниками як самоаналіз 

власних професійних знань, якостей, можливостей щодо управління 

підрозділами. 

2. Емоційно-оцінний компонент професійної рефлексії характери-

зується емоційним реагуванням офіцера-рятівника на результати профе-

сійної діяльності, почуттям відповідальності, патріотизму, задоволенос-

ті результатами професійної діяльності. 

3. Основними показниками поведінкового компонента професій-

ної рефлексії є усвідомлення професійних дій, поведінки, адекватність 

власних управлінських рішень, відповідність дій та поведінки офіцера-

рятівника вимогам оперативної обстановки [5].  

О.В. Дишкант визначає, що процеси прийняття рішення є ключо-

вим моментом діяльності офіцера–рятівника, і саме від рівня розвитку 

професійної рефлексії залежить успішність виконання ним фахових фу-

нкцій [3]. Як область самопізнання, пишуть Р.І Курганов і Т.В. Селюко-

ва, професійна рефлексія виникає вже на перших етапах професійного 

становлення: у процесі професійного навчання та на початковій стадії 

реалізації професійних функцій [11]. У міру засвоєння професійного 

простору, аналізує В.Г. Кельба, рефлексія стає більш стабільною і гли-

бокою. Вона починає містити в собі вивчення власного досвіду не тіль-

ки професійного сьогодення, але й минулого, що дозволяє особистості 
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краще зрозуміти свої можливості і виробити індивідуальний стиль про-

фесійної діяльності, здійснити корекцію на всіх її етапах: цілеспрямова-

ностіі, планування, реалізації й ін [9]. 

Н.В. Кузьміна відповідно до змісту професійної діяльності пропо-

нує модель компетентності, де самостійним елементом виступає рефле-

ксія, яка включає аналіз мислення або діяльності, критичне ставлення до 

них і пошук нової норми, що дає можливість людині самостійно прий-

мати рішення. Таким чином, рефлексія на думку Н.В. Кузьміної, вхо-

дить в структуру професійної компетентності та є системоутворюючим 

фактором її формування [10]. 

Дослідження Н.Є. Афанасьєвої свідчать, что в контексті вивчення 

толерантності як професійно важливої якості майбутніх фахівців ДСНС 

України феномен особистісної рефлексії займає найважливіше місце. З 

метою підвищення рівня розвитку толерантності у майбутніх фахівців 

була створена спеціальна програма соціально-психологічного тренінгу, 

яка орієнтована на розвиток рефлексивної компетентності учасників, 

створенні певної ієрархії рефлексивних компонентів, а саме: корекція 

поведінки, психологічна і соціальна адаптація, гармонізація емоційної 

сфери, підвищення особистісного статусу, тощо [2]. Також, автором ро-

зроблена програма психологічного консультування пожежних-

рятувальників, які мають певні проблеми, пов’язані з деформацією афе-

ктивного, когнітивного та регулятивного компонентів особистісної реф-

лексивності. В результаті психологічного консультування у клієнтів 

знизилася внутрішня напруженість, підвищилися емоційний тонус, 

стресостійкість та критичність [1]. 

В роботі Ю.Ю. Ільїної розглядається питання взаємодії параметрів 

часовмх факторів рефлексивності та психологічної безпеки особистості 

на прикладі курсантів НУЦЗУ. Визначено зовнішні та внутрішні чинни-

ки, під впливом яких змінюються характеристики часової перспективи 

особистості [7]. 

Таким чином, професійна рефлексія розуміється як психічна реа-

льність, визначають Р.І. Курганов, Т.В. Селюкова, яка виявляє себе і як 

психічний процес, і як психічна властивість (рефлексивність), і як пси-

хічний стан одночасно, що полягає в пізнанні, переосмисленні та проек-

туванні особистістю власної професійної діяльності, своєї позиції в ній і 

образу себе, як суб'єкта цієї діяльності. Професійна рефлексія містить в 

собі три основні функції, котрі забезпечують регуляцією діяльності: 

аналітичну, інтегруючу і розвиваючу (акмеологічну). Професійна реф-

лексія є професійно важливою якістю особистості, що становить основу 

для формування соціально–перцептивних і комунікативних здібностей 

працівника і обумовлює розвиток її професійної самосвідомості [11]. 

Як особистісний феномен, професійна рефлексія офіцерів-

рятівників, через різні підходи та тлумачення вчених щодо терміну 
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«рефлексія», не отримала належного відображення в психології. 

Професійна рефлексію офіцера-рятівників – це складне, системне 

утворення особистості, в структуру якого входять такі взаємопов’язані 

компоненти як: когнітивний, емоційно–оцінний та поведінковий.  

Мета нашого дослідження – виявити особливості рефлексивності 

курсантів–рятівників різних курсів НУЦЗУ. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилося на базі 

Національного університету цивільного захисту України. У дослідженні 

взяли участь 67 респондентів – курсанти факультетів пожежної безпеки 

та цивільного захисту. У першу групу увійшло 35 курсантів першого 

курсу навчання, у другу групу – 32 курсанта четвертого курсу. 

З урахуванням надзвичайної широти і варіативності підходів до 

дослідження проблеми рефлексії був застосований опитувальник С.П. 

Іванової та Л.В. Кузьменкової, який спрямований на діагностику трьох 

типів рефлексіі, в яких критеріями для класифікації є особистісні ком-

поненти, спрямованість (рівні рефлексії) і тимчасові параметри – по три 

види рефлексії в кожному блоці [6]. 

 Автори розглядають поняття рефлексії ближче до буквального 

перекладу з латинської – як психічний стан усвідомлення суб'єктом сво-

їх, внутрішніх психічних явищ. Рефлексивність за С.П. Івановою та Л.В. 

Кузьменковою розуміється як психічна властивість, що є частиною ін-

тегративної психічної реальності, яка співвідноситься з рефлексією в ці-

лому. У свою чергу, під рефлексуванням автори методики мають на 

увазі особливий психічний процес [6].  

У блоці «Особистісні компоненти» виділяються три види рефлек-

сії: афективний, когнітивний і регулятивний. Афективний вид (емоційна 

рефлексія) – це усвідомлення суб'єктом емоцій і почуттів. Когнітивний 

вид – рефлексія як спрямованість мислення на себе, здатність усвідом-

лення причин та наслідків. Регулятивний (поведінковий) вид – усвідом-

лення людиною своєї та чужої поведінки, відстеження причин.  

Методика враховує також і диференціацію проявів рефлексії по 

ще одному важливому критерію – її спрямованості на певні рівні. Від-

повідно до нього розрізняють три види рефлексії. 1. Внутрішньоособис-

тісна рефлексія (в системі «Я–Я»), відстеження суб'єктом свого стану, 

тобто це рефлексія на мікрорівні. 2.Здатність до розуміння психіки ін-

ших людей, рефлексивні закономірності організації комунікативних 

процесів в структурі спільної діяльності (рефлексивність в системі «Я–

Інші» на соціальному рівні). 3.Макросоціальна (в системі «Я–Світ») – 

відстеження суб'єктом свого стану щодо суспільства, держави, цивіліза-

ції, усвідомленням процесів, що відбуваються на макросоціальної рівні 

(культура, традиції, політика і т. ін.). 

Зміст теоретичного конструкту, спектр визначених ним поведін-

кових проявів – індикаторів властивості рефлексивності – припускає 
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необхідність врахування ще трьох видів рефлексії, що виділяються по 

так званому часовому параметру: ретроспективна, перспективна, ситуа-

тивна (актуальна, поточна) рефлексія. Ретроспективна рефлексія розу-

міється як відстежування суб'єктом свого стану в минулому. Вона про-

являється у схильності до аналізу виконаної діяльності та доконаних 

подій, служить виявленню та відтворенню схем і засобів, процесів, що 

мали місце в минулому. Перспективна рефлексія – відстеження суб'єк-

том свого стану в процесі планування майбутнього, виявлення і корек-

тування схеми та засобів можливої діяльності в майбутньому, аналіз. 

Ситуативна рефлексія – здатність усвідомлювати себе, свій стан в «реа-

льному часі», осмислення поточної ситуації, аналіз того, що відбуваєть-

ся, здатність суб'єкта до співвіднесення своїх дій з обстановкою.  

Статистичний аналіз був проведений за допомогою t-критерію 

Стьюдента. 

Результати дослідження видів та типів рефлексії курсантів різних 

курсів надано у таблиці 1  

Таблиця 1 

Показники видів та типів рефлексії у групах курсантів з різним  

терміном навчання ( М ± ð) 

Шкали 

Групи досліджуваних 
t–критерій  

Стьюдента 

Група № 1 

(1 курс) 

Група № 2 

(4 курс) 
t p 

1. Особистісні компоненти 1,73 ± 0,71 1,84 ± 0,55 0,12 – 

1.1. Афективний 1,86 ± 0,59 2,01 ± 0,55  2,03 р ≤0,05 

1.2. Когнітивний 1,82 ± 0,50 2,04 ± 0,61 2,07 р ≤0,05 

1.3. Регулятивний 1,59 ± 0,55 1,92 ± 0,49 0,49 – 

2. Рівні рефлексії 2,14 ± 0,58 1,76 ± 0,66 2,2 р ≤0,05 

2.1. Внутрішньоособистісний 2,05 ± 0,69 1,88 ± 0,53 2,14 р ≤0,05 

2.2. Соціальний 2,23 ± 0,49 1,72 ± 0,46 2,22 р ≤0,05 

2.3. Макросоціальний 2,05 ± 0,64 1,72 ± 0,54 2,17 р ≤0,05 

3. Часові фактори 2,01 ± 0,53 1,78 ± 0,33 2,09 р ≤0,05 

3.1.Ретроспективна  1,77 ± 0,31 1,78 ± 0,49 0,16 – 

3.2.Перспективна 2,00 ± 0,59 1,68 ± 0,56 2,1 р ≤0,05 

3.3. Поточна 2,18 ± 0,53 1,80 ± 0,41 2,03 р ≤0,05 

 

На основі даних методики «Діагностика видів та типів рефлексії» за 

С.П. Івановою та Л.В. Кузьменковою були отримані наступні результати: 

За шкалою «Особистісні компоненти рефлексії» досліджувані 

першої групи набрали 1,73 балів, а досліджувані другої групи – 1,84 ба-

лів. Це говорить про те, що курсанти обох груп ефективно здійснюють 

власну індивідуальну діяльність. В цьому випадку особистісні компоне-

нти рефлесивності є необхідною умовою підвищення професіоналізму. 

Однак у курсантів четвертого курсу компоненти рефлексивності висту-
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пають як професійні якості особистості, що дозволяє найбільш ефекти-

вно і адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що забезпечує про-

цес розвитку і саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної 

діяльності, досягнення її максимальної ефективності та результативнос-

ті. Проте, статистично значущих відмінностей ми не виявили. 

Характеризуючи шкалу «Афективний компонент рефлексії» ми 

виявили статистично достовірні відмінності р ≤ 0,05 між досліджувани-

ми першої та другої груп. Це характеризує досліджуваних другої групи 

як осіб, які усвідомлюють свої емоції, почуття. Таке емоційне розуміння 

дозволяє курсантам–рятівникам 4 курса бути емоційно стабільними у 

різних складних ситуаціях. 

За шкалою «Когнітивний компонент рефлексії» досліджувані 

першої групи набрали 1,82 балів, а досліджувані другої групи – 2,04 ба-

лів. Визначаються достовірні розбіжності на рівні значущості р ≤ 0,05. 

Тобто для курсантів четвертого курсу більш характерна рефлективність 

як направленість мислення на самого себе, здібність усвідомлення своїх 

дій та їх аналіз. Щодо курсантів першого курсу, то вони діють більш си-

туативно та не розуміються на своїх почуттях. Це сказується на їх емо-

ційному стані та характеризується віковими особливостями. 

За шкалою «Регулятивний компонент рефлексії» у першій групі 

склав 1,59, у другій групі цей показник дорівнював 1,92. Вірогідні від-

мінності не були визначені. Тобто курсанти в незалежності від курсу на-

вчання слідкують за причинами своєї поведінки та усвідомлюють свої дії.  

За рівнями рефлексії показники склали у першій та другій групах 

2,14 та 1,76 відповідно. Математико–статистичний аналіз дозволив ви-

явити вірогідне підвищення показника у першій групі. Це значить, що у 

курсантів першого курсу рефлексивність має вищий рівень, ніж у кур-

сантів четвертого курсу. Припустимо, що такі результати пов’язані з пе-

рвиним етапом професійного становлення першокурсників і тому їх ре-

флективність проявляється як в розумінні себе, так і розумінні інших. 

Такі дані підтверджуються за резутатами достовірного підвищен-

ня показників в першій групі внутрішньоособистісного (2,05), соціаль-

ного (2,23) та мікросоціального (2,05) рівнів рефлексії, на відміно від 

другої групи, що характеризується відповідними балами 1,88, 1,72 та 

1,72. Визначаються достовірні розбіжності на рівні значущості р ≤ 0,05. 

Це значить, що курсанти першого курсу навчання слідкують за свом 

психічним станом, аналізують себе та самосприймають як самостійну 

особистість. Також вони більш розуміють психічний стан інших та зда-

тні адекватно взаємодіяти з ними, першокурсники відстежують свій 

емоційний стан відносно суспільства та слідкують за змінами в державі. 

Щодо курсантів четвертого курсу навчання, то вони менше аналізують 

себе та оточуючих. Це можна пояснити наявність професійного досвіду 

відсторонення від загальних суспільних проблем. Тобто їх цікавить ли-
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ше аналіз професійної діяльності, що має складні, ексримальні умови. 

Можна припустити, що у курсантів четвертого курсу намічається тен-

денція до професійного вигорання.  

За шкалою «Часових факторів рефлексії» у першій групі показник 

склав 2,01, у другій – 1,72. Визначено достовірне підвищення показника 

у першій групі. Тобто для курсантів першого курсу більш характерне 

аналіз свого минулого, теперішнього та майбутнього і це пояснюється 

переживанням на глибинним самоаналізом. 

Показник за шкалою «Ретроспективна часова рефлексія» у першій 

групі склав 1,77, у другій групі цей показник дорівнював 1,78. Значущих 

розбіжностей між групами не виявлено, відмінності визначаються на рі-

вні статистичної тенденції. Тобто випробувані обох груп слідкували за 

своїм станом в минулому, що проявляється в аналізі виконаної діяльно-

сті та різних подій. Це звичайно пов`язоно з особливостями людини, 

адже для подальшого розвитку необхідно аналізувати свої дії в минуло-

му та робити висновки. 

Характеризуючи шкалу «Перспективна часова рефлексія» ми ви-

явили статистично достовірні відмінності р ≤ 0,05 між досліджуваними 

першої та другої груп. Це характеризує групу досліджуваних першої 

групи як осіб, які можуть планувати своє майбутнє, аналізують себе та 

переймаються своїм професійним розвитком. Для курсантів четвертого 

курсу це менш характерне, бо вони вже мають уявлення про професію 

рятівника, стикалися з реаліями цієї професії. 

За шкалою «Поточна часова рефлексія» досліджувані першої гру-

пи набрали 2,18 балів, а досліджувані другої групи – 1,80 балів. Визна-

чаються достовірні розбіжності на рівні значущості р ≤ 0,05. Це значить, 

що курсанти першого курсу аналізують свій актуальний стан, обставини 

різних ситуацій, що відбуваються з ними в сьогоденні. Це може також 

свідчити про прояви тривожності, що пов’язані з умовами навчання.  

Таким чином, зафіксоване вірогідне підвищення показника у дру-

гій групі за афективним та когнітивним компонентами рефлексії. 

У першій групі виявлено вірогідне підвищення показників за рів-

нями та за часовим фактором рефлексії. Визначено вірогідне підвищен-

ня показників внутрішньоособистісного, соціального та макросоціаль-

ного рівнів рефлексії, а також перспективної та поточної рефлексії. 

Достовірні відмінності між групами не визначені за показником осо-

бистісних компонентів рефлексії та регулятивного показника рефлексії. 

З урахуванням меньшого професійного досвіду досліджуваних 

першої групи можна зробити висновок, що вони прикладають більше 

зусиль задля рефлексії як у професійних службових ситуаціях, так и в 

процесі комунікації. Досліджувані другої групи вже більш адаптовані до 

умов професійної діяльності, набули досвіду у роботі з постраждалими, 

тому ми бачимо акцент на когнітивну рефлексію, яка буде забезпечува-
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ти їм їх ефективну роботу в майбутньому. З урахуванням специфіки 

професійної діяльності, коли розпізнавання та оцінювання емоції людей 

в осередку безпеки є важливою умовою ефективності роботи офіцера–

рятувальника, закономірно, що афективна рефлексія є важливою для 

співробітника ДСНС.  

Таким чином, за допомогою методики діагностики видів та типів 

рефлексії ми з’ясували, що зафіксоване достовірне підвищення показ-

ника афективного та когнітивного компонентів рефлексії у курсантів 

четвертого курсу. Це свідчить про те, що курсанти четвертого курсу 

емоційно аналізують себе та раціонально підходять до виконання пев-

них дій. За показниками рівнів рефлексії, внутрішньоособистісного рів-

ня рефлексії, соціального рівня рефлексії, макросоціального рівня реф-

лексії, шкалою часових факторів рефлексії, перспективної рефлексії, 

поточної рефлексії виявлено достовірне підвищення показника у курса-

нтів першого курсу. Тобто, першокурсники емоційно приймають себе, 

розуміються на переживаннях оточуючих, переймаються станом в сус-

пільстві, а також аналізують своє минуле, майбутнє та теперішнє. 

Не визначені вірогідні відмінності між групами за показником осо-

бистісних компонентів рефлексії та регулятивного показника рефлексії. 

Висновки. У досліджуваних першої групи (1 курс) більшої вираз-

ності набувають види, що відносяться до блоку рівнів рефлексії: внут-

рішньоособистісного, соціального, макросоціального. У блоці класифі-

кації рефлексії за часовим параметрам проявилася поточна і перспекти-

вна рефлексія, що пов’язано як з необхідністю прикладати більше зу-

силь для рефлексії наявної та перспективної ситуації за браком досвіду.  

Для курсантів першого курсу важливим є не тільки здатність усві-

домлювати себе, свій стан в «реальному часі», осмислення поточної си-

туації, аналіз того, що відбувається, здатність суб'єкта до співвіднесення 

своїх дій з обстановкою, координація відповідно до мінливих умов і 

власним станом, але й відстеження свого стану в процесі планування 

майбутнього, виявлення і коректування схеми та засобів можливої дія-

льності в майбутньому, аналіз. Особистісні компоненти аффективний, 

когнітивний, регулятивний виражені, але слабкіше.  

У досліджуваніх другої групи (4 курс) на відміну від першої більш 

виражені види рефлексії блоку особистісних компонентів: афективна, ко-

гнітивна, регулятивна. У меншій мірі виражена перспективна рефлексія. 

З урахуванням меншого професійного розвитку досліджуваних 

першої групи (1 курс) можна зробити висновок, що вони прикладають 

більше зусиль задля рефлексії як у «технологічних» службових ситуаці-

ях, так и в процесі комунікації. Ці вміння вони набувають відповідно до 

професійної необхідності.  

Досліджувані другої групи (4 курс) адаптовані до умов професій-

ної діяльності, набули досвіду у спілкуванні з потерпівшими, тому ми 
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бачимо акцент на когнітивну рефлексію, яка забезпечує ефективну ро-

боту в раціональності прийнятті рішень. З урахуванням специфіки про-

фесійної діяльності, коли розпізнавання та оцінювання емоцій оточую-

чих є однією з умов ефективності роботи, закономірно, що афективних 

рефлексія є важливою для представників другої групи.  

Подібність показників особистісного регулятивного компоненту 

рефлексії пояснюється фіксованим алгоритмом діяльності незалежно від 

професійного розвитку. 

На рівень рефлексії та рефлексивності в професійній діяльності 

офіцерів-рятувальників впливають екстремальні умови її перебігу. Це 

потребує від співробітника ДСНС швидкості мислення, високого рівня 

компетентності, креативності у прийнятті рішень, здатності аналізувати 

власну поведінку та професійні дії. Саме тому рефлексія є тим інстру-

ментом, що дає змогу офіцеру–рятувальнику швидко та об’єктивно оці-

нити обстановку, прийняти рішення, осмислити результати його впро-

вадження, проаналізувати всі попередні дії та зробити висновки щодо 

перспективи професійної діяльності, обрати той чи інший стиль керів-

ництва в умовах екстремальної діяльності. 

Таким чином, рефлексивність дає змогу офіцеру-рятувальнику не 

лише зосереджувати увагу на самому собі, власних переживаннях, але й 

враховувати ставлення інших людей до нього з метою корегування своєї 

поведінки та розуміння поведінки інших. Як свідчить практика, значна 

частина офіцерів-рятувальників не здатна належним чином рефлексува-

ти, недостатній рівень розвитку їхньої професійної рефлексії породжує 

труднощі у спілкуванні з підлеглими, конфліктні ситуації та ін. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТІ  

 
У статті представлений аналіз теоретичних підходів до проблеми саморегуляції 

особистості в сучасних наукових дослідженнях. Проведено дослідження по вивченню 

основних функцій саморегуляції, проведений аналіз механізмів саморегуляції.  

Ключові слова: саморегуляція, види, функції, механізми саморегуляції. 

 

В статье представлен анализ теоретических подходов к проблеме саморегуля-

ции личности в современных научных исследованиях. Проведено исследование по 

изучению основных функций саморегуляции, проведен анализ механизмов саморе-

гуляции.  

Ключевые слова: саморегуляция, виды, функции, механизмы саморегуляции. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, в століття високої конкуренції, 

людина повинна саморозвиватися для досягнення певної мети у своїй 

професійній справі. Для того щоб стати кращим, не обов'язково чекати 

вказівок від керівників, можна зробити щось і самому. Адже, самоорга-

нізація ефективна не тільки для підприємства, але і для людини, так як 

самоорганізація – це процес саморозвитку, а саморозвиток – це ще одна 

основа особистого успіху людини. 

Завершаючою ланкою цілісного процесу самосвідомості є саморе-

гуляція особистістю складних психічних актів, власної поведінки. Під 

саморегуляцією в структурі самосвідомості у вузькому смислі розумі-

ють таку форму саморегуляції поведінки, яка передбачає момент вклю-

ченості в неї результатів самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення 


