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Враховуючи,	що	процес	професіоналізації	майбутніх	працівників	правоохоронних	органів	
починається	 в	 період	 їх	 навчання	 у	 виші,	 остільки	 й	 способи	 організації	 їх	 професійної	
підготовки	виступають	в	якості	основних	чинників,	що	обумовлюють	професійний	розвиток	
і	саморозвиток	фахівців,	зокрема	й	таку	важливу	професійну	компетенцію	як	толерантність.	
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ДОСЛІДЖЕННЯ САМОЕФЕКТИВНОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ 

Розкрито поняття самоефективності, наведено дані щодо показників самоефективності 
у працівників ДСНС України. 
Ключові слова: самоефективність, успішність, професійна діяльність. 

Дослідження	самоефективності	у	працівників	ДСНС	України	є	актуальним	питанням,	так	
як	 самоефективність	 працівника	 грає	 важливу	 роль	 в	 успішності	 професійної	 діяльності,	 а	
від	 діяльності	 працівників	 ДСНС	 України	 залежить	 життя	 та	 спокій	 людей,	 збереження	
майна	та	матеріальних	цінностей.	

В	досліджені	прийняли	участь	277	працівників	ДСНС	України	з	різних	областей,	а	саме	з	
Харківської,	 Кіровоградської,	 Чернівецької,	 Чернігівської	 та	 Миколаївської.	 Необхідність	
залучити	 працівників	 ДСНС	 України	 до	 дослідження	 з	 цих	 областей	 обумовлена	 різною	
кількістю,	різним	рівнем	та	різною	природою	надзвичайних	ситуацій.	Так,	в	територіальному	
відношенні,	найбільшу	кількість	надзвичайних	ситуацій	зафіксовано	у	Харківській	області,	а	
найменшу	–	в	Кіровоградській	та	Чернівецькій	областях.	Найбільший	техногенний	ризик	у	
територіальному	розрізі	проявився	також	у	Харківській	області.	Середні	ризики	виникнення	
надзвичайних	 ситуацій	 техногенного	 характеру	 зберігаються	 у	 Миколаївській	 області,	 а	
низькі	ризики	–	у	Кіровоградській,	Чернігівській	та	Чернівецькій	областях.	

При	 цьому,	 найменша	 середня	 величина	 індивідуального	 ризику,	 обумовленого	
виникненням	 надзвичайних	 ситуацій	 техногенного,	 природного	 та	 соціального	 характеру	
буде	 в	 Чернівецькій	 області,	 найбільша	 –	 в	 Харківській.	 Ці	 чинники	 призводять	 до	 різної	
кількості	 виїздів	 працівників	 на	 ліквідацію	 надзвичайних	 ситуацій	 і,	 як	 наслідок,	 різний	
рівень	 екстремальності	 їх	 професійної	 діяльності.	 Крім	 того,	 на	 рівень	 екстремального	
досвіду	 працівників	 ДСНС	 України	 впливає	 й	 термін	 їх	 служби.	 Тому	 всіх	 досліджуваних	
поділили	на	4	групи.	
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Для	дослідження	самоефективності	у	працівників	ДСНС	України	нами	було	використано	
методику	«Шкала	загальної	самоефективності»	автори:	Р.	Шварцер,	М.	Єрусалим	(в	адаптації	
В.	Г.	Ромека).		

Розглянемо	показники	самоефективності	у	працівників	ДСНС	України	з	різним	терміном	
служби	(табл.	1).	У	працівників	зі	стажем	1	рік	і	менше	низьку	самоефективність	мають	5,3	%	
досліджуваних,	середня	самоефективність	виявлена	у	31,6	%,	63,1	%	досліджуваних	мають	
високу	самоефективність.	

У	працівників	з	терміном	служби	від	2	до	5	років	наступні	показники	самоефективності:	
низька	самоефективність	–	4,8	%	досліджуваних,	середня-50,8	%,	висока-44,4	%.	

Серед	працівників	ДСНС	України,	які	мають	стаж	роботи	в	ДСНС	від	6	до	10	років	низьку	
самоефективність	 мають	 7,1	%	 досліджуваних,	 середня	 самоефективність	 у	 44,3	%	
досліджуваних,	48,6	%	мають	низьку	самоефективність.	

Працівники	 ДСНС	 України	 з	 терміном	 служби	 більше	 10	 років	 в	 підрозділах	 ДСНС	
України	мають	низьку	самоефективність	7,2	%	співробітників,	середня	самоефективність	–	
59,2	%	досліджуваних,	висока	самоефективність	у	33,6	%	досліджуваних.	

Таблиця 1 
Розподіл досліджуваних за стажем по групах з різним рівнем самоефективності (у %) 

Працівники ДСНС України з різним рівнем 
самоефективності 

Працівники ДСНС 
України з різним 
терміном служби низька середня висока 

До	року	 5,3	 31,6	 63,1	
Від	2	до	5	років	 4,8	 50,8	 44,4	
Від	6	до	10	років	 7,1	 44,3	 48,6	
Більше	10	років	 7,2	 59,2	 33,6	

	

Таким	 чином,	 високий	 рівень	 самоефективності	 переважає	 у	 працівників	 зі	 стажем	 в	
підрозділах	ДСНС	України	до	року,	що,	на	нашу	думку	пов’язано	з	високим	рівнем	підготовки	
молодих	 працівників	 у	 вищих	 навчальних	 закладах	 ДСНС	 України	 та	 навчальних	 центрах	
нашої	системи,	тому	молоді	співробітники	високо	оцінюють	власні	сили	та	впевнені	у	своїх	
знаннях	 та	 уміннях,	 в	 успішному	 виконанні	 функціональних	 обов’язків.	 Також	 висока	
самоефективність	спостерігається	у	групі	досліджуваних	з	вислугою	в	системі	ДСНС	України	
від	6	до	10	років.	Середня	самоефективність	переважає	у	досліджуваних	зі	стажем	більше	10	
років	та	від	2	до	5	років.	

За	територіальним	показником	результати	самоефективності	наступні	(табл.	2):		
–	Харківська	 область:	 4,3	%	 співробітників	 мають	 низьку	 самоефективність	 за	

результатами	дослідження,	48,6	%	–	середню,	47,1	%	–	високу;		
–	Кіровоградська	область:	6,8%	мають	низьку	самоефективність,	у	45,5	%	співробітників	

середня	самоефективність,	у	47,7	%	досліджених	виявлена	висока	самоефективність;		
–	Чернівецька	 область:	 низька	 самоефективність	 у	 9,3	%	 працівників	 ДСНС	 України,	

середня	самоефективність	у	48,8	%	досліджуваних,	низька	у	41,9	%;		
–	Чернігівська	 область:	 11,1	%	 мають	 низьку	 самоефективність,	 88,9	%	 досліджуваних	

середній	рівень	самоефективності,	з	високою	самоефективністю	досліджуваних	немає;		
–	Миколаївська	 область:	 9,8	%	 з	 низькою	 самоефективністю,	 63,4	%	 мають	 середню	

самоефективність,	26,8	%	високу.	
Таблиця 2 

Розподіл досліджуваних за територіальним показником по групах з різним рівнем 
самоефективності (у %) 

Працівники ДСНС України з різним рівнем 
самоефективності 

Працівники ДСНС 
України з різних 

областей низька середня висока 
Харківська	 4,3	 48,6	 47,1	
Кіровоградська	 6,8	 45,5	 47,7	
Чернівецька	 9,3	 48,8	 41,9	
Чернігівська	 11,1	 88,9	 0	
Миколаївська	 9,8	 63,4	 26,8	
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Отже,	середня	самоефективність	переважає	в	Харківській,	Чернівецькій,	Чернігівській	та	
Миколаївській	областях,	а	високий	рівень	самоефективності	в	Кіровоградській	області.	

Взагалі	 за	 результатами	 дослідження	 116	 працівників	 ДСНС	 України	 мають	 високий	
рівень	самоефективності,	що	складає	41,9%	досліджуваних.	143	працівника	мають	середню	
самоефективність,	 що	 дорівнює	 51,6%	 досліджуваних.	 18	 досліджуваних	 мають	 низьку	
самоефективність,	що	дорівнює	6,5%.	

Таким	 чином,	 результати	 проведеного	 дослідження	 довели,	 що	 більшість	 працівників	
ДСНС	 України	 мають	 середній	 та	 високий	 рівень	 самоефективності	 і	 лише	 у	 незначної	
кількості	 досліджуваних	 виявлено	 низький	 рівень	 самоефективності.	 Отже,	 працівники	
ДСНС	України,	які	прийняли	участь	у	дослідженні	вірять	у	власні	можливості	в	досягнення	
успіху	 у	 своїй	 професійній	 діяльності,	 що	 значно	 сприяє	 ефективності	 виконання	 дій	 за	
призначенням.	
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Раскрыто понятие самоэффективности, представлены данные показателей 
самоэффективности у работников ГСЧС Украины. 
Ключевые слова: самоэффективность, успешность, профессиональная деятельность. 

УДК	159.9	

Руслан Ігорович КУРГАНОВ, 
бакалавр	соціально-психологічного	факультету		
Національного	університету	цивільного	захисту	України	(м.	Харків);	

Тетяна Василівна СЕЛЮКОВА, 
старший	викладач	кафедри	психології	діяльності	в	особливих	умовах		
Національного	університету	цивільного	захисту	України	(м.	Харків)	

РЕФЛЕКСІЯ ТА РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ТА ТИПІВ РЕФЛЕКСІЇ КУРСАНТІВ НУЦЗУ 

Розглянуто проблему співвідношення понять рефлексія та рефлексивність. Визначено 
специфіку видів та типів рефлексії курсантів НУЦЗУ з різним терміном навчання. 
Ключові слова: рефлексія, рефлексивність; види та типи рефлексії; афективний, 
когнітивний і регулятивний рівні рефлексії; внутрішньоособистісний, соціальний, 
макросоціальний рівні рефлексії; ретроспективна, перспективна, поточна рефлексія. 

Існує	три	варіанти	співвідношення	понять	«рефлексивність»	та	«рефлексія».	У	першому,	
найбільш	 історично	 ранньому,	 вони	 тотожні,	 використовуються	 як	 слова	 синоніми,	
взаємозамінні	 поняття.	 У	 другому,	 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	активність	на	саму	себе	(А.	В.	Сурмава,	Е.	Гідденс,	М.	Фуко).	Поняття	рефлексивності	є	
більш	новим	у	психології	та	його	зміст	досі	не	конкретизовано.	Спроба	визначення	поняття	
рефлексивності	належить	А.	В.	Карпову.	Він	стверджує,	що	рефлексивність	–	це	властивість,	
а	 рефлексія	 –	 процес.	У	 такому	 разі	 рефлексивність	 являється	 здатністю	 до	 рефлексії.	
Рефлексія	 –	 це	 конкретний	 прояв	 рефлексивності	 на	 рівні	 психічного	 процесу.	 Рефлексія	
може	проявлятись	у	одній	ситуації,	а	в	іншій	не	проявлятись,	вона	дискретна,	парціальна	[1,	
с.	65–71].	 На	 відміну	 від	 рефлексії	 рефлексивність	 є	 загальнолюдською	 здатністю,	 але	 у	
різних	люлей	вона	має	різну	міру	вираженості.	Отже,	якщо	рефлексія	–	процес	самопізнання,	
то	рефлексивність	–	сама	можливість	 існування	цього	процесу.	Рефлексивність	вважається	
більш	широким	поняттям	ніж	рефлексія.	У	такому	підході	рефлексивність	розглядається	як	
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