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професіоналізації особистості правознавця. Застосування варіацій 
бінарних дидактичних технологій, на наш погляд, поглиблює 
узагальнюючий вплив на особистісне становлення фахівця. 
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ПРОФЕСІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-
ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Проаналізовано актуальність удосконалення професійної підготовки 
майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Розкрито 
сутність дефініції «професійна взаємодія» та визначено її педагогічний зміст. 
Подано основні філософські підходи щодо формування готовності майбутніх 
офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. 

Функціонування прикордонної служби України залежить від рівня 
професіоналізму та компетентності її представників, в першу офіцерів-
прикордонників, які належать до управлінської системи зазначеного 
відомства і зобов’язані виконувати низку професійних завдань, 
результативність вирішення яких залежить у певній мірі від 
сформованості готовності до так званої «професійної взаємодії». 

У сучасній філософський та соціологічній літературі категорія 
«взаємодія» та «професійна взаємодія» отримали статус феноменальної 
категорії, що поєднує і синергетичний, і акмеологічний, і аксіологічний зміст. 

Педагогічна наукова література представлена численними 
напрацюваннями з проблем формування професійної взаємодії певних 
фахівців, проте у сфері правоохоронних соціальних інститутів 
українського суспільства, ця проблема не розкрита. 

Педагогічний підхід у вивченні тієї чи іншої наукової проблеми є 
універсальним, оскільки педагогіка намагається враховувати результати 
досліджень суміжних наук, переважно гуманітарного спрямування. 



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2019 

95 © Филипська В. І., 2019 

Сутність педагогічного тлумачення проблеми професійної взаємодії є 
такою: це взаємний вплив на людей. Зазначений влив обумовлює зворотний 
зв’язок, зростання можливостей особистості в індивідуальній та груповій 
діяльності. Саме ці характеристики є актуальними для сучасного офіцера-
прикордонника, оскільки офіцерам-прикордонникам необхідно компетентно 
налагоджувати взаємодію як з громадянами іноземних держав, так і колегами 
по професійній діяльності та мешканцями прикордоння. 

По відношенню до представленої проблеми, взаємодія у 
прикордонному відомстві виступає складним типом зв’язку, що 
передбачає дію між різними об’єктами, станами об’єктивної дійсності за 
умови причинно-наслідкового зв’язку. 

Цінними для представленого дослідження є наукові напрацювання 
присвячені інтеракціям, соціальній комунікації, комунікативним 
здібностям та відповідним різновидам компетентностей. 

Задля поглибленого вивчення запропонованої проблеми, вважаємо, 
що необхідно звернутись до системного підходу, що дасть змогу 
охарактеризувати ключову ціль, завдання, форми та способи діяльності, 
види професійної взаємодії майбутніх офіцерів-прикордонників тощо. 
Таким чином, будуть сформована система підготовки згаданих фахівців 
до професійної взаємодії та розкриті її основні елементи. 

Можна констатувати, що педагогічна теорія і практика враховує 
актуальні запити українського суспільства, і здійснює дослідження 
відповідних проблем, зокрема у сфері професійної підготовки майбутніх 
фахівців. 
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