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схильності за п’ятьма рівнями: дуже високим, високим, середнім, нижче середнього та 
низьким. 

У дослідженні взяли участь студенти-маркетологи ІІ-IV курсів таких вищих 
навчальних закладів: Запорізький національний університет, Запорізький технічний 
національний університет, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ), 
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, Міжрегіональна Академія управління 
персоналом. Загальна кількість досліджуваних – 229 осіб. 

Результати дослідження показали, що дуже високий рівень комунікативних 
схильностей виявили студенти ІІ курсу – 21,9 %, студенти ІІІ курсу – 25 % і студенти ІV 
курсу – 21,4 %. Студенти цього рівня володіють високим рівнем прояву комунікативних 
схильностей, відчувають потребу у спілкуванні і активно прагнуть до нього, швидко 
орієнтуються в складних ситуаціях, невимушено ведуть себе в новому колективі. 

Високий рівень комунікативних схильностей виявлено у студентів ІІ курсу – 21,9 
%, у студентів ІІІ курсу – 17,5 %, у студентів ІV курсу – 28,6 %. Такий рівень свідчить 
про те, що студенти не губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно 
прагнуть до поширення кола знайомств, проявляють ініціативу у спілкуванні. Ми 
звернули увагу, що показники високого рівня у студентів ІV курсу значно вище, ніж у 
студентів ІІ-ІІІ курсів. На нашу думку, це свідчить про те, що певна частина студентів ІV 
курсу виявляє готовність до професійної діяльності. 

Середній рівень комунікативних схильностей серед студентів ІІ курсу складає 9,4 
%, ІІІ курсу – 15 %, ІV курсу – 23,2 %. Цей рівень характеризує прагнення майбутніх 
фахівців до контакту з суб’єктами спілкування. 

Найбільші показники нижче середнього рівня було виявлено у студентів ІІ курсу – 
21, 9 %. У студентів ІІІ курсу він склав 17,5 %, а у студентів ІV курсу – 10,7 %. Це вказує 
на те, що студенти даного рівня не прагнуть до спілкування, почувають себе скуто у 
новій компанії, колективі та відчувають труднощі у встановленні нових контактів з 
людьми. 

На жаль, у дослідженні ми виявили високі показники низького рівня 
комунікативних схильностей студентів спеціальності «маркетинг». Так, низький рівень 
комунікативних схильностей у студентів ІІ і ІІІ курсу складає по 25 %, у студентів ІV 
курсу – 32,1 %. Отримані результати свідчать, що студенти ІІ-ІV курсів потребують 
розвитку комунікативних навичок в процесі професійної підготовки. Саме тому, вважає 
доцільним, впровадження програми розвитку креативної складової професійного 
мислення, зокрема комунікативного компонента. 

Висновки. З’ясовано, що в процесі розвитку креативної складової професійного 
мислення у майбутніх фахівців з маркетингу важливе значення має комунікативний 
компонент. 

Отримані результати обумовили розробку програми формувального експерименту 
розвитку комунікативного компоненту креативної складової професійного мислення 
студентів-маркетологів. 

 
Н.К. Лебідь 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Реформування та модернізація системи освіти, активне впровадження інновацій в 

освітній простір потребує, насамперед, керівників навчальних закладів, здатних до 
виконання ефективної управлінської діяльності в мінливих умовах. 

Управлінська діяльність керівника закладу середньої освіти протікає в умовах 
значних психологічних навантажень під дією великої кількості професійних стресів, що 
негативно впливають на фізичне та емоційне здоров’я людини, провокують виникнення 
емоційного напруження та емоційного вигорання. 
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До основних стресорів управлінської діяльності відносять фактори: інформаційного 
навантаження; інформаційної невизначеності; міжособистісних конфліктів; внутрішньо 
особистісних (рольових) конфліктів (виконання двох і більше функціональних ролей 
одночасно; розбіжність вимог, що висуваються різними ролями, веде до 
розвитку рольового конфлікту); поліфокусності управлінської діяльності (Л. Попова, 
І. Соколов; цит. за Г. Моніна, Н. Раннала, 2009). 

Успішність виконання професійних обов’язків в умовах емоційного навантаження 
забезпечує перш за все, висока стресостійкість особистості. 

Стресостійкість – інтегративна властивість особистості, що забезпечує здатність до 
соціальної адаптації, збереження значимих міжособистісних стосунків, забезпечення 
успішної самореалізації, досягнення важливих цілей, збереження працездатності і 
здоров’я (Г. Нікіфоров, 2003). Дана властивість може вироблятися і розвиватися, але 
тільки у випадку, якщо це робиться цілеспрямовано. 

Будь-який стрес, в тому числі професійний, проживається людиною через 
структуру стресового епізоду. Розуміння складових стресового епізоду допоможе 
керівнику навчитися адаптивно реагувати на стресові події та регулювати власну 
поведінку під час них. 

Подолання стресу починається зі специфічної оцінки будь-якої події та власних 
ресурсів. У результаті формуються пов'язані зі стресом емоції, виникають адаптивні 
реакції (копінг). Структура стресового епізоду представлена наступними елементами: 
1) усвідомлення стресора та його оцінка (первинна – сприйняття ситуації, вторинна – 
самосприйняття); 2) порушення гомеостазу, пов’язані зі стресом емоції та когнітивні 
процеси; 3) копінги; 4) результат копінга та нова оцінка ситуації (Р. Лазарус, 2001). 

Враховуючи особливості управлінської діяльності, своєю поведінкою керівник в 
значній мірі може впливати на емоційний стан колективу. У зв’язку з цим доцільно 
керівнику закладу середньої освіти здійснювати моніторинг стану фізичного та 
психічного здоров’я членів колективу і в разі виникнення ознак значного професійного 
стресу слід оптимізувати умови та характер трудових процесів, міжособистісні 
взаємостосунки тощо. Способи подолання на рівні всього закладу можуть бути такі: 
корпоративний розвиток, удосконалення та згуртування робочих груп і команд; розвиток 
організаційної культури у колективі; професійна та адміністративно-управлінська 
підтримка; ефективне керівництво, адекватне рівню (фазі, етапу) розвитку колективу; 
визначення коротко-, середньо- і довгострокових цілей, що підвищує й укріплює 
мотиваційні механізми особистості та колективу; вироблення стандартів формальної та 
неформальної поведінки в закладі; опанування умінь і навичок саморегуляції 
працівниками; емоційне міжособистісне спілкування, що збагачує почуттєвий досвід; 
підтримка хорошої фізичної форми, здоровий спосіб і стиль життя. 

 
Л.М. Леженіна 

Інститут підготовки юридичних кадрів 
для Служби безпеки України Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків 
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СЛІДЧИМИ СЛУЖБИ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДЕФОРМАЦІЇ 

Емоційне напруження, значна кількість професійних стресів, мінлива й 
непередбачувана робоча ситуація, залучення у постійні негативні переживання інших, 
що характеризують роботу слідчих (Андросюк В.Г., 1994; Баев О.Я., 1997; 
Столяренко О.М., 2009), можуть призводити до появи та розвитку професійної 
деформації, однією з форм якої є емоційне вигорання (Медведєв В.І., 1982; Розов В.І., 
2007; Тимченко О.В., 2003; Толочек В.О., 2005). 

Розвиток емоційного вигорання у слідчих Служби безпеки України може бути 


