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Анотація. 

 

Конкурсна робота присвячена дослідженню проблеми збереження 

професійного здоров’я в системі публічного управління. Її актуальність 

обумовлена: відсутністю науково-методологічного обґрунтування та 

розробки системи заходів діагностики, збереження та укріплення 

професійного здоров’я; необхідністю виявлення критеріїв та методик 

експертного оцінювання рівня професійного здоров’я; потребою 

удосконалення механізмів реалізації інноваційної політики щодо збереження 

професійного здоров’я публічних службовців; пріоритетністю нормативно-

правового забезпечення збереження професійного здоров'я публічних 

службовців; погіршенням, чи, принаймні, непокращенням умов 

життєдіяльності, умов праці та життєзабезпечення публічних службовців. 

 Для досягнення мети дослідження, що полягала у теоретичному 

обґрунтуванні організаційно-управлінського аспекту збереження 

професійного здоров’я в системі публічного управління та розробка 

практичних рекомендацій щодо його посилення, було поставлено низку 

завдань. Для їх виконання було застосовано низку сучасних методів 

наукового аналізу.  

Ключові слова: професійне здоров’я, професійне довголіття,  

організаційно-управлінський аспект збереження професійного здоров’я в 

системі публічного управління. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ВРУ – Верховна Рада України 

ДПП – державно-приватне партнерство 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України 

Мінфін – Міністерство фінансів України 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

СРСР – Союз радянських Соціалістичних республік 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасна людина постійно 

пристосовується до мінливості умов життя та динаміки середовища. В 

певних межах вона може пристосуватися до несприятливих умов 

навколишнього світу та надмірної кількості подразників, негативної 

атмосфери суспільства, де панує тотальна конкуренція, до швидкої зміни 

ритму життя, що є надзвичайно небезпечним для природності біологічних  

ритмів. Тому сучасний образ життя зобов’язує  володіти низкою культурних 

навичок. Однією із найважливіших потреб це збережені здоров’я, яка, на 

відміну від спраги та голоду, нині постає  знаковою та необхідною.  

У сучасному світі все змінюється настільки стрімко, що механізми 

біологічної та соціальної адаптації особистості наближаються до крайніх 

меж, які людина здатна витримати. Не випадково, за даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я  (ВООЗ), останнім часом збільшується кількість 

психічних розладів та соціальних патологій. Крім цього викликає тривогу  

посилення стану дезадаптацій та психогенно обумовлених розладів. 

Проведені дослідження показали, що більше 70% осіб-респондентів мають 

різноманітні відхилення стану здоров’я, які можна трактувати як 

передхворобні. 

Актуальність дослідження збереження професійного здоров’я в системі 

публічного адміністрування продиктовано потребою розробки  заходів щодо 

підтримки та відновлення професійного здоров’я публічних службовців, що  

неможлива без обов’язкового врахування   таких складових, як якість їхнього 

життя, професійного передусім; їхні духовні, культурні та інші цінності; 

рівень цивілізованості та індустріальний розвиток суспільства. Згідно зі 

статистичними дослідженнями було встановлено, що здоров’я населення 

залежить від низки основних показників, зокрема: способу та умов життя (50-

55 %), екологічного стану навколишнього середовища (20-25 %), генетичних 

факторів (18-20 %), діяльності установ охорони здоров’я (7-10 %). 
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Виходячи з вищезазначеного, важливо, на нашу думку, зазначити, що 

професійне здоров’я в системі публічного управління недоцільно розуміти 

лише як результат. Навпаки, професійне здоров’я в системі публічного 

управління постає симбіозом соціально-гігієнічних показників якості життя 

та відповідних умов праці. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування організаційно-

управлінського аспекту збереження професійного здоров’я в системі 

публічного управління та розробка практичних рекомендацій щодо його 

посилення.  

Для досягнення мети було поставлено такі завдання дослідження: 

- охарактеризувати сутність та структуру професійного здоров’я 

публічних службовців; 

- дослідити компоненти організаційно-управлінського аспекту 

збереження професійного здоров’я публічних службовців; 

- здійснити діагностику проблем збереження професійного здоров’я 

публічних службовців. 

Об’єкт дослідження – збереження професійного здоров’я в системі 

публічного управління. 

Предмет дослідження – організаційно-управлінський аспект 

збереження професійного здоровя в системі публічного управління. 

Методи дослідження. Для реалізації мети та завдання магістерської 

роботи було використано комплекс взаємопов’язаних наукових методів, а 

саме: метод систематизації й узагальнення – для систематизації й 

узагальнення наукових підходів до дослідження та визначення сутності та 

структури; метод аналізу і синтезу – для визначення системи, суб’єктів, 

принципів, цілей збереження професійного здоров’я публічних службовців; 

метод порівняння – для визначення відмінностей системи збереження 

професійного здоров’я в системі публічного управління закордоном та в  

Україні; системно-функціональний підхід – для діагностики проблем 

збереження професійного здоров’я публічних службовців; інституційний 
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метод – для виявлення юридичних норм для підтримки та збереження 

професійного здоров’я в системі публічного управління. Застосування цих 

методів гарантувало вірогідність та об’єктивність отриманих результатів, 

сприяло досягненню поставленої мети і виконанню зазначених завдань. 

Дослідження ґрунтується на аналізі нормативно-правових актів, 

стратегічних документів і програм, зарубіжних та вітчизняних наукових 

джерел, матеріалів українських та міжнародних конференцій, Інтернет-

ресурсів, статистичних даних тощо. 

Дослідження виконане у межах напрямів науково-дослідницької 

роботи кафедри парламентаризму та політичного менеджменту. 

Практичне значення дослідження. Значення магістерської роботи 

полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності організаційно-управлінський 

аспекту збереження професійного здоров’я в системі публічного управління. 

Аналіз та висновки магістерської роботи розширюють простір для 

подальших наукових досліджень проблематики збереження професійного 

здоровя публічного службовця. Результати дослідження можуть бути 

використані суб’єктами владних повноважень в публічно-управлінській 

діяльності. Проаналізований зарубіжний досвід може бути використаний 

суб’єктами владних повноважень для удосконалення вітчизняної моделі 

забезпечення та підтримки професійного здоровя в системі публічного 

управління. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення магістерської 

роботи було апробовано на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

(Київ, 30 лист. 2018 р.), організованій Управлінням державної охорони 

України і Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, та  ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції (Тернопіль, 16 лист. 2018 р.), 

організованій Тернопільським інститутом соціальних і інформаційних 

технологій.  

  



 8 

 

РОЗДІЛ 1. 

 СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я В 

СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 Сучасна професійна діяльність може впливати на публічного 

службовця як позитивно так і негативно (перевтома, професійний стрес, 

психотравмуючі фактори). В результаті впливу негативних факторів праці у 

публічного службовця  може виникнути хронічна перевтома, емоційна 

напруга, та інші прояви, які можуть позначитись на стані здоров’я 

працівника [61; 72; 88; 140; 153; 154], на трудовій діяльності [16] та 

професійній працездатності [154].  

У травні 2007 р. прийнятий Глобальний план дій з охорони здоров’я 

працюючих на 2008-2017 рр. для створення відповідної директивної основи з 

метою впровадження її на національному рівні. В країнах з перехідною 

економікою, до яких належить й Україна, проблеми збереження здоров’я 

працюючих людей набули особливої гостроти [88]. 

При визначенні змісту професійного здоров’я виникає проблема 

неоднозначності його співвідношення з тим, що зазвичай розуміється під 

самим здоров’ям взагалі. Так, з одного боку, практично здорова людина може 

виявитися професійно нездоровою, а з іншого боку, у професійно здорової 

людини, яка успішно працює, і добре себе почуває під час роботи, можуть 

виникати латентні хворобливі зміни [61]. Тому необхідно визначити сутність 

саме професійного здоров’я публічного службовця та проаналізувати його 

основні структурні компоненти, задля окреслення його специфіки. Отже, 

розглянемо визначення даного поняття.  

Так, В. Пономаренко [140] розглядає професійне здоров’я як 

властивість організму, що зберігає необхідні компенсаторні та захисні 

механізми, які забезпечують професійну надійність і працездатність при всіх 
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умовах професійної діяльності особистості. На нашу думку, доповненням до 

такого розуміння професійного здоров’я буде його визначення З. Дудченком, 

який вказує на те, що професійне здоров’я, на відміну від існуючих 

визначень здоров’я, визначається як здатність організму відновлювати 

порушений стан відповідно до регламентації обсягу та виду професійної 

діяльності [61].  

Визначення професійного здоров’я Р. Березовською об’єднує і дещо 

розширює розуміння попередніми авторами. На відміну від З. Дудченко і В. 

Пономаренко, які розглядають професійне здоров’я переважно через його 

функціональне призначення (збереження необхідних компенсаторних та 

захисних механізмів відновлення порушення стану організму), вона визначає 

його як узагальнену характеристику  здоров’я індивіда, що розглядається в 

конкретних умовах його професійної діяльності, або процес збереження та 

розвитку регуляторних властивостей організму, його фізичного, психічного і 

соціального благополуччя [17]. На наш погляд, необхідно звернути увагу, 

також на духовне благополуччя, яке відіграє важливу роль у професійній 

діяльності і безпосередньо впливає на особливості професійного здоров’я. 

Як свідчить проведений аналіз, складові здоров’я не можна розглядати 

окремо, адже це не просто сукупність, а забезпечення та збереження 

гармонічного збалансування соціального, духовного, психічного та 

фізичного здоров’я, що знаходиться під постійною дією зовнішніх і 

внутрішніх чинників (дод. А). 

Г. Нікіфоров визначає професійне здоров’я теж з позиції 

функціональності, але на відміну від попередніх авторів, розглядає його, 

дещо під іншим кутом: як інтегральну характеристику функціонального 

стану організму людини за фізичними та психічними показниками з метою 

оцінки її здібностей до певної професійної діяльності, з урахуванням 

стійкості до несприятливих (стресових) факторів, які супроводжують певну 

професійну діяльність [154]. 
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Ми вважаємо, що професійне здоров’я є діагностичним критерієм, 

яким людина може керуватися при виборі професії, а саме відповідність 

показників здоров’я особистості до виконання певної професійної діяльності, 

з урахуванням негативних факторів які її супроводжують. Адже важливою 

умовою збереження професійного здоров’я є стійкість до стресових факторів, 

які супроводжують професійну діяльність, можливість адаптуватись до них і 

обирати найменш шкідливі для здоров’я способи реагування на їх дію.  

Подальший аналіз потребує більш детального розгляду факторів, які 

визначають особливості професійного здоров’я публічного службовця. А 

саме, внутрішніх (регуляторні властивості організму, особливості фізичного, 

психічного і соціального, духовного благополуччя та ін.) та зовнішніх (умови 

праці, професійні стресори, специфіка професійної діяльності) факторів.  

Крім цього у проаналізованих нами визначеннях здебільшого 

внутрішні фактори характеризуються як резерви організму, які допомагають 

справитися з негативною дією зовнішніх факторів. Але внутрішні фактори 

також можуть негативно впливати (низька стресостійкість, занижена 

самооцінка, вродженні захворювання та ін.) на професійне здоров’я, як і 

зовнішні позитивно (благо сприятливі умови праці, згуртований колектив, 

тощо). Саме тому ми вважаємо за доцільне виділити дві групи факторів, що 

впливають на професійне здоров’я: «внутрішні-зовнішні» та «позитивні-

негативні» фактори.      

Окрім цього, Г. Нікіфоров виділив і конкретизував три групи факторів, 

що впливають на професійне здоров’я [154] і як наслідок на професійну 

працездатність [154] як максимально можливу ефективність діяльності 

спеціаліста, зумовлену функціональним станом його організму з 

урахуванням фізіологічної вартості (затрачені фізичні та психічні резерви 

організму в процесі діяльності) [154]. 

Нами запропоновано схему аналізу факторів визначення показників 

професійного здоров’я публічного службовця (дод. Б). 



 11 

Фізичний статус визначає фізичний розвиток (ріст, вага та ін.), фізична 

підготовленість (витривалість, швидкість та ін.), показники вегетативного 

забезпечення фізичної діяльності (артеріальний тиск, кількість дихальних 

рухів, пульс). 

Психічний статус містить показники стану психічної активності в 

континуумі від стану функціонального спокою до психоемоційного стресу; 

характеристики уваги (концентрація, стійкість, перемикання та ін.); 

особливості оволодіння знаннями вміннями та навичками (швидкість та 

засоби навчання, особистісні особливості навчання та ін.); сприймання, в 

результаті якого формується ідеальна модель об’єктивної дійсності; пам’ять 

(види та її основні характеристики); мислення (форми мислення та його 

основні характеристики); властивості особистості щодо прояву 

психологічного захисту та ін.; спеціальні здібності. 

Соціальні та соціально-психологічні фактори визначають достатню 

комплектацію колективу, професійну підготовленість спеціалістів, 

матеріально-технічну забезпеченість, налагоджене ефективне управління, 

надійне одержання інформації, сприятливий соціально-психологічний клімат 

у колективі. 

Виходячи з вище зазначених факторів впливу, доходимо висновку, про 

те, що окрім розподілу на фізичні, психологічні та соціальні фактори впливу, 

їх можна також розподілити на зовнішні та внутрішні, а також на позитивні 

та негативні фактори дії. Тобто, в результаті дії різноманітних зовнішніх 

подразників та їх інтенсивності, кількості та періодичності виникає реакція 

організму людини, яка залежить від внутрішніх резервів організму і 

зовнішніх можливостей їх використання. Як наслідок, зберігається 

професійне здоров’я, або, навпаки, відбувається його послаблення, з 

подальшою втратою можливості займатися певною професійною діяльністю.  

Аналіз основних факторів впливу на професійне здоров’я в системі 

публічного управління та дефініцій поняття професійного здоров’я зокрема 

та здоров’я людини в цілому дозволив виявити, що професійне здоров’я 
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складається з трьох основних взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих 

складових, якими є: соціально-психологічне, соматопсихічне та морально-

етичне здоров’я. 

Так, соматопсихічне здоров’я публічного службовця – це оптимальне 

співвідношення між психічними процесами і фізіологічними явищами його 

організму в контексті професійної діяльності (під час, до і після).  

Соціально-психологічне здоров’я характеризується особливостями 

взаємодії публічний службовець – професійне середовище. Причому воно  

визначається через низку показників. Основними серед них є: адекватне 

сприйняття соціальної дійсності; адаптація до професійного середовища; 

спрямованість на суспільну справу; альтруїзм; відповідальність перед 

іншими; безкорисливість; та ін. 

Морально-етичне здоров’я характеризується слідуванню нормам, 

принципам, кодексу,  статуту публічної служби без шкоди для його здоров’я 

в цілому. 

У випадку професійних захворювань, на відміну від психосоматичних 

психологічна складова може бути відсутня. Професійні хвороби 

(захворювання) виникають в результаті впливу на організм несприятливих 

факторів виробничого середовища. Клінічні прояви професійних 

захворювань часто не мають специфічних симптомів, і лише відомості про 

умови праці хворого дають змогу встановити належність виявленої патології 

до категорії професійних хвороб. Лише деякі з них характеризуються 

особливим симптомокомплексом, зумовленим своєрідними 

рентгенологічними, функціональними, гематологічними і біохімічними 

змінами [122].  

Методологічною основою покращення та поліпшення медичного 

забезпечення безпеки діяльності публічного службовця може служити нова 

концепція професійного здоров’я в медицині. На підставі цієї концепції слід 

врахувати, що відсутність хвороби та наявність здоров’я не гарантують 

професіоналізм публічного службовця. Гарантом професійності та 
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конкурентоспроможності публічного службовця в системі публічного 

управління вважаються саме психофізіологічні резерви, які виступають 

істинним показником його надійності та професійності. 

Охорона здоров’я публічного службовця потребує створення 

психофізіологічних систем захисту від професійних стресів, зменшення 

шкідливих факторів, що надає медицині нові якості, а саме, відновленої 

медицини, сутність якої полягає не тільки лікуванні, а і в управлінні 

компенсаторними якостями організму. Ця концепція отримала свій розвиток 

в роботах С.А. Бугрова, В.А. Понамаренко, А.Н. Разумова [1, 62, 67, 89]. 

Аналіз різних наукових теорій та поглядів дозволив нам зробити 

висновок про те, що професійне здоров’я в системі публічного управління – 

це стан або процес збереження та розвиток регуляторних якостей організму, 

його фізичного, психічного та соціального благополуччя, забезпечення 

високої надійності професійної діяльності, професійного довголіття та 

максимальної тривалості життя. 

На основі аналізу нами запропоновано схему взаємозв’язку основних 

проблем та концепцій збереження професійного здоров’я публічного 

службовця (дод. В). Причому було з’ясовано, що оскільки професійне 

здоров’я являє собою сукупність результатів за всіма напрямами, вказаними 

у дод. В, воно не може бути задовільним при неблагополуччі хоча б однієї з 

них.  

З проблемою професійного довголіття пов’язана концепція біологічного 

віку, що є базовою складовою системи здоров’я публічного службовця та має 

тісний зв’язок з клінічним статусом. Кількісним виразом динаміки 

біологічного віку служать функціональні резерви організму людини. Нами 

встановлено, що основним медико-біологічним компонентом, який 

забезпечує цілісність системи професійного здоров’я, нині постає професійне 

довголіття.  

У різноманітних наукових джерелах, працях відомих вчених, 

професійне довголіття розглядається як характеристика генетично 
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детермінованого та еволюційного процесу нормально протікаю чого 

біологічного старіння в конкретній соціально-економічній формації. 

Нами розроблено систему професійного здоров’я, основними 

компонентами якого є клінічні, психічні, фізичні статус (дод. Д). Саме вони 

зумовлюють рівень функціонального стану, стійкість до екстремальних 

факторів та надійність діяльності публічного службовця, оскільки основними 

характеристиками професійного здоров’я та довголіття є: модальна та повна 

тривалість професійної діяльності, швидкість зменшення функціональних 

(фізіологічних) резервів та підвищення потенційної ненадійності організму з 

віком. Динамічною компонентою здоров’я є функціональний стан публічного 

службовця, яке зумовлює здійснення професійної діяльності. 

Висновки до розділу 1 

Професійне здоров’я розуміється нами як стан соматопсихічного, 

соціально-психологічного та морально-етичного благополуччя працівників, 

які дають змогу виконувати професійні обов’язки з найменшими витратами і 

найбільшою ефективністю, за дії будь-яких факторів, які супроводжують їх 

професійну діяльність. Виділено основні компоненти професійного здоров’я 

фахівця публічного управління: соматопсихічне здоров’я (оптимальне 

співвідношення між психічними процесами і фізіологічними явищами 

організму); соціально-психологічне здоров’я (оптимальна взаємодія 

працівник-професійне середовище) морально-етичне здоров’я (слідування 

нормам, принципам, кодексу або статуту без шкоди для організму).  

Виявлено, що для успішного вирішення проблемних ситуацій в умовах 

професійної діяльності застосовуються стратегії опанування, 

конструктивність яких допомагає уникнути емоційних та фізичних 

перевантажень та виснаження організму. Наявність певних ресурсів 

публічного службовця, ще не є запорукою їх використання, але в той же час 

саме вони визначають зміст механізмів, стратегій, стилів і поведінки які 

публічний службовець використовує.  
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РОЗДІЛ 2.                                                                                          

КОМПОНЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО АСПЕКТУ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Теоретичний аналіз проблеми професійного здоров’я публічного 

службовця дає змогу говорити про те, що збереження професійного здоров’я 

в системі публічного управління потребує залучення різноманітних резервів 

організму, певних індивідуально-психологічних особливостей та 

різноманітного репертуару поведінки професіонала, які б надали можливість 

діяти з найбільшою результативністю і з найменшими витратами для 

організму.  

Особливі та іноді екстремальні умови діяльності ставлять підвищені 

вимоги до професіонала і є причиною помилок та зривів в роботі, що 

несприятливо впливає на працездатність, і як наслідок на професійне 

здоров’я фахівця.  

У психологічній літературі виділяють певні умови професійної 

діяльності, за якими її можна класифікувати як екстремальну. До звичайних 

умов діяльності відносять такі умови, які забезпечують нормальне 

функціонування усіх систем організму людини і не викликають надмірного 

нервово-психічного напруження.  

До особливих умов діяльності відносять такі умови, в яких можлива 

загроза виникнення не лише небезпечної ситуації, а й реальна вітальна 

загроза, і зазвичай високий рівень нервово-психічної напруги. 

Діяльність представників публічної влади пов’язана з такими умовами 

діяльності, як робота із загрозою для життя; висока відповідальність за 

прийняті рішення; виконання ускладнених функцій; збільшення темпу 

діяльності; дефіцит часу на виконання очікуваних дій; переробка великих 

обсягів і потоків інформації; ускладнені фактори робітничого середовища; 
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монотонність роботи в умовах очікування сигналу до екстремальної 

діяльності [185].  

Перераховані умови відповідають характеристикам зовнішніх та 

внутрішніх чинників соціально складної ситуації, конкретизованих у роботах 

В.  Подляшаника. Зокрема, до зовнішніх чинників соціально складної 

ситуації належать: обмежений термін її вирішення; навколишні обставини, 

які виявляються занадто складними для їх подолання; ризик для здоров’я 

людини, а іноді й для життя; зміна ситуації та швидкоплинність обставин; 

брак сторонньої підтримки. До внутрішніх чинників належать: усвідомлення 

перебування людини у соціально складній ситуації, зокрема в умовах ризику 

та загрози для власного здоров’я; невизначеність у пошуку оптимального 

рішення; боротьба мотивів між «хочу» і «можу», «бажаю» та «можливо»; 

психологічна перевантаженість, тривожність і невпевненість у власних силах 

[121]. 

Діяльність в екстремальних умовах ставить високі вимоги до 

представників публічної влади. Такі люди повинні уміти постійно 

контролювати свій стан, швидко приймати рішення, адекватно оцінювати 

ситуацію, також бути готовим віддати своє життя в разі крайньої 

необхідності. Як свідчить проведений нами аналіз, принципи збереження 

професійного здоров’я публічного службовця доцільно відобразити 

схематично (дод. Е), оскільки діяльність публічного службовця потребує 

значних психічних зусиль і психологічної стійкості.  

Професійна діяльність публічних службовців характеризується 

тривалим нервово-психічним та емоційним напруженням, зумовленим як 

змістом, так і умовами роботи. Причому вона передбачає підвищений фактор 

ризику, дефіцит інформації і часу на обміркування, необхідність прийняття 

адекватного рішення, високу відповідальність за виконання поставлених 

завдань, наявність неочікуваних перешкод.  

У таких умовах діяльності важливими чинниками є стресостійкість та 

адаптивність особистості, що можуть забезпечувати широкий спектр 
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особистих ресурсів, за відсутності яких може порушуватись професійне 

здоров’я особистості [26]. Тому проблема збереження і зміцнення їх 

професійного здоров’я публічних службовців набуває особливої 

актуальності. Існує об’єктивна потреба в дослідженнях професійного 

здоров’я представників сфери публічного управління, а також ресурсів та 

способів їх застосування для його  

ВООЗ відносить діяльність публічних службовців до одних з 

найскладніших професій, діяльність яких виконується в екстремальних або 

особливих умовах. Ці умови з психологічної точки зору характеризуються 

сильними психотравмуючими чинниками. Джерела психічної травматизації і 

безпосередні стресори, які впливають на психіку і здоров’я людей, що 

працюють в даній сфері, можуть бути найрізноманітніші.  

Одночасно з цим вона відрізняється постійним очікуванням екстреного 

виклику, монотонністю роботи, іноді, відсутністю інформації, щодо того де, 

коли і в яких умовах необхідно буде надавати професійну допомогу. 

Традиційно, діяльність в особливих умовах вивчається шляхом аналізу 

взаємозв’язку трьох параметрів: характеристик особливих факторів 

(зовнішніх умов діяльності); психологічних станів і властивостей особистості 

(внутрішніх умов діяльності); показників результатів діяльності [185].  

Що стосується зовнішніх умов діяльності, то діяльність публічних 

службовців вельми специфічна і супроводжується особливими або 

екстремальними умовами праці, до числа яких ми відносимо: роботу в 

унікальних умовах, яка супроводжується небезпекою для життя; високу 

відповідальність за прийняття рішення в процесі виконання професійних 

обов’язків; ускладнення професійних функцій; підвищення темпу діяльності; 

монотонність роботи, дефіцит часу на виконання необхідних дій [185]; 

постійне зіткнення з небезпекою, в результаті чого може виникнути реальна 

вітальна загроза тощо.  

Особливі умови діяльності завжди пов’язані з дією особливих факторів 

чи виникненням екстремальних ситуацій, в залежності від міри 
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періодичності, частоти їх виникнення і тривалості виділяють: епізодичну дію 

екстремальних факторів та постійну дію екстремальних факторів, що 

супроводжують професійну діяльність [185].  

Якісне виконання професійної діяльності в таких умовах залежить не 

тільки від загальної та спеціальної підготовки фахівців, але й від рівня 

розвитку у них низки неспецифічних психологічних і психофізіологічних 

якостей. Професійна діяльність публічних службовців є найбільш 

напруженою (у психологічному плані) серед видів соціальної діяльності і 

входить до групи професій з великою кількістю й інтенсивністю стрес-

факторів [72], що, у свою чергу, висуває підвищені вимоги до особистісних 

характеристик як внутрішніх умов діяльності.  

Аналіз проведеного нами дослідження умов і змісту роботи 

представників публічного управління вказують на те, що реальна загроза 

життю і здоров’ю, надмірні навантаження вимагають від них наявності 

особливих психологічних якостей – емоційної стійкості, вміння долати страх 

перед небезпеками, здатності до самопожертви, тощо.  

Психологічні та психофізіологічні якості базуються на 

фундаментальних закономірностях адаптації людини до діяльності у важких 

умовах. Психічна адаптація має безпосереднє значення до аналізу 

особливостей функціонального стану осіб, що здійснюють діяльність у 

надзвичайних ситуаціях, а також осіб, які переживають їх наслідки. Особи, 

які досить добре пристосовані до повсякденного життя, але володіють 

малими адаптаційними можливостями, в першу чергу виявляють схильність 

до зривів, які впливають на професійне здоров’я.  

Вочевидь, зовнішні та внутрішні умови діяльності взаємовпливають 

одні на одних. У зв’язку з цим, важливо наголосити на тому, що на 

публічного службовця діє низка факторів, реакція на які, зумовлює його 

психологічні особливості та функціональні ресурси, які в свою чергу, чинять 

специфічний вплив на діяльність і поведінку. Б. Смирнов та О. Долгополова 
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вказують на існування загальних закономірностей діяльності публічного 

службовця [185]: 

– при роботі публічного службовця відмічається три види психічної 

напруги – емоційна, неемоційна та змішана. Емоційна напруга виникає під 

дією емоціогенних факторів, що викликають почуття тривоги, страху, ризику 

для життя тощо. Неемоційна напруга виникає в умовах з підвищеними 

вимогами до розумових ресурсів і рухового апарату. Змішана емоційна 

напруга характеризується різною «питомою вагою» емоційного компоненту в 

загальній структурі напруги і є найбільш характерною для різних видів 

діяльності в екстремальних умовах. 

– емоційні умови праці викликають коливання працездатності людини 

або її спад, особливо при сильній емоційній напрузі. У деяких випадках 

відбувається втрата трудових навичок. 

– коливання працездатності залежить від індивідуальних 

особливостей особистості, перш за все від властивостей нервової системи. 

Люди з сильною нервовою системою стійкіші  до екстремальної напруги. 

«Слабкі типи» більш піддаються надпотужним впливам. У них часто 

спостерігається розгубленість і зменшується надійність виконання роботи. 

– емоційна стійкість і надійність роботи підвищується, якщо людина 

наперед ознайомлена із особливостями діяльності, що на неї чекає. З іншого 

боку, до екстремальних умов діяльності можна звикнути і це відомо 

представникам ризикованих професій. 

– велике значення при роботі в екстремальних умовах відіграють 

моральні, вольові та інші характеристики особистості, особливо розвиток 

почуття відповідальності. Для оцінки цієї якості, останнім часом у психології 

використовується термін «надійність особистості». 

Під дією зовнішніх факторів і в залежності від особистісних 

характеристик у людини формується певні психічні стани. Вони достатньо 

різноманітні і їх інтегральна характеристика в певних умовах діяльності 

називається функціональним станом. Функціональний стан представляє 
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собою характеристику станів людини з точки зору ефективності функцій, що 

виконуються нею, задіяних в цьому систем організму за критерієм надійності 

і внутрішньої вартості діяльності [146].  

Ми погоджуємося з науковцями, які основними видами 

функціональних станів визначають такі стани: 

1. Стан оперативного спокою, який характеризується готовністю 

людини до виконання діяльності, але цей стан не відображає її специфіки. 

2. Стан адекватної мобілізації, який характеризує людину, що вже 

включилася в діяльність. При цьому зміни, які відбуваються в організмі 

людини, адекватні його діяльності.  

3. Стан динамічної неузгодженості. Він виникає в тому випадку, коли 

відповідь організму неадекватна навантаженню або необхідні 

психофізіологічні відповіді, перевищують адекватні можливості людини. 

Найбільш характерним видом динамічної неузгодженості є момент переходу 

від стану адекватної мобілізації до стану динамічної неузгодженості, 

зумовленого дією стресових факторів, реакцію на який визначатимуть 

функціональні ресурсі публічного службовця [146]. 

У цілому виділяють три досить специфічних рівні професійного 

здоров’я: біологічний, психологічний і соціальний. І на кожному з названих 

рівнів спостерігаються особливості прояву. Професійне здоров’я на 

біологічному рівні припускає динамічну рівновагу функцій усіх внутрішніх 

органів та їхнє адекватне реагування на вплив навколишнього середовища. 

Якщо питання профілактики здоров’я, зміцнення захисних сил організму й 

лікування хвороб віддавна перебувають у полі зору традиційної медицини, то 

уявлення про сутність і шляхи забезпечення здоров’я, пов’язаного з 

психологічним рівнем, поки що не можуть бути визнані як задовільні.  

Професійне здоров’я на психологічному рівні так чи інакше пов’язане з 

особистісним контекстом, у рамках якого людина з’являється як психічне 

ціле. Основне завдання цього рівня – зрозуміти головне: що таке здорова 

особистість. За визначенням психіатра С. Корсакова, чим гармонійніше 
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об’єднані всі істотні властивості, що складають особистість, тим більше вона 

стійка, урівноважена і здатна протидіяти впливам, що прагнуть порушити її 

цілісність. Благополуччя в психічному здоров’ї особистості може бути 

порушене домінуванням певних та негативних за своєю суттю рис характеру, 

дефектами в моральній сфері, неправильним вибором ціннісних орієнтацій 

тощо.  

Професійне здоров’я на соціальному рівні розуміється досить умовно, 

тому що психологічні властивості особистості просто не існують поза 

системою суспільних відносин, у яку вона включена. Людина з’являється на 

цьому рівні насамперед як істота суспільна. І природно, що на передній план 

виходять питання впливу соціуму на здоров’я особистості. Психічне здоров’я 

переживає вплив із боку різних соціальних зв’язків, у тому числі родини, 

спілкування з друзями і родичами, роботи, дозвілля, приналежності до 

релігійних або інших організацій, причому наслідки цих впливів можуть 

носити як позитивний, так і негативний характер.  

Зрозуміло, що тільки люди зі здоровою психікою звичайно почувають 

себе активними учасниками в соціальній системі. Виховна занедбаність і 

несприятливі умови навколишнього середовища стають причиною різних 

форм неадекватної поведінки людини в суспільстві, кримінального розвитку 

особистості. Особистість може деградувати або змінитись, якщо зміниться її 

ставлення до людей, до праці або колективу. Тільки стійкість і сталість 

активних стосунків дадуть змогу особистості підтримувати власну 

впевненість та протистояти впливам середовища, переборювати опір 

зовнішніх умов, долати перешкоди і досягати поставлених цілей, 

здійснювати реалізацію своїх намірів.  

Висновки до розділу 2 

Наголошено, що для збереження професійного здоров’я публічного 

службовця необхідна підтримка на усіх вище вказаних рівнях.  
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Обґрунтовано, що тільки стійкість і сталість активних стосунків дадуть 

змогу публічному службовцю підтримувати власну впевненість та 

протистояти впливам середовища, переборювати опір зовнішніх умов, долати 

перешкоди й досягати поставлених цілей, реалізовувати свої професійні 

навички. 

З’ясовано, що збереження професійного здоров’я дозволяє  

підтримувати гармонійність організації психіки, адаптаційних можливостей 

публічного службовця і є ключовим моментом у тривалості професійної 

діяльності 

  Виявлено, що діяльність публічних службовців пов’язана з великими 

фізичними та нервово-емоційними навантаженнями. Вона часто ускладнена 

впливом численних небезпечних факторів навколишнього середовища. 

Успішність її виконання залежить не тільки від загальної та спеціальної 

підготовки, але й від рівня розвитку у них низки неспецифічних 

психологічних і психофізіологічних якостей. 

 Доведено, чим більший арсенал функціональних можливостей, тим 

більше вірогідність застосувати найбільш ефективні риси адаптаційного 

потенціалу, що дає змогу максимально швидко і з мінімальними витратами 

справитись зі стресовими ситуаціями, без загрози для професійного здоров’я. 

 Обґрунтовано психодіагностичний апарат дослідження, який дає змогу 

емпірично вивчити індивідуальний набір рис та навичок публічних 

службовців для подальшого його використання у професійній діяльності. 
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РОЗДІЛ 3. 

ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПУБЛІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

Ми визначаємо професійне здоров’я публічного службовця як 

сукупність показників усіх компонентів його здоров’я, що дозволяють йому 

виконувати професійні обов’язки з найменшими витратами та найбільшою 

ефективністю при дії факторів, які супроводжують його професійну 

діяльність. При цьому нами було встановлено, що захисними утвореннями, 

що можуть впливати на дію вищезазначених факторів є функціональні 

ресурси публічного службовця.  

Відтак, основна увага в процесі емпіричного дослідження 

зосереджувалася на встановленні наявного рівня означених компонентів 

професійного здоров’я та виявленні додаткових ресурсів, що допомагають 

зберегти професійне здоров’я представників публічного управління.  

Професійне здоров’я публічних службовців зумовлене фізіологічними 

та функціональними ресурсами як певною структурою особистісно-

поведінкових властивостей, які визначають професійну надійність в умовах 

екстремальних ситуацій.  

З метою діагностики професійного здоров’я публічних службовців 

науковці розробили та впровадили серію діагностичних методик, серед яких: 

багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність», шкала 

організаційного стресу, опитувальник оцінки рівня психологічної і 

фізіологічної професійної дезадаптації Н. Родіної.  

За допомогою багаторівневого особистісного опитувальника 

«Адаптивність» маємо можливість провести оцінку адаптивних можливостей 

публічних службовців, на основі оцінки деяких психофізіологічних та 
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соціально-психологічних характеристик, що відображають інтегральні 

особливості психічного та соціального розвитку, а саме виявлено рівень 

показників «особистісного адаптивного потенціалу» («ОАП»), «моральної 

нормативності» («МН»), та «нервово-психічної стійкості» («НПС»), як 

компонентів професійного здоров’я. 

У разі тривалої нервово-психічної нестійкості може з’явитися 

порушення структурно-функціональної цілісності системи [191] і, що в 

результаті негативно вплине на соматопсихічне здоров’я публічного 

службовця і може призвести до погіршення професійного здоров’я та втрати 

можливості займатися цією професійною діяльністю.  

Високі професійні вимоги, екстремальні умови діяльності призводять 

до високих показників професійного стресу, що говорить про наявність 

внутрішнього конфлікту між вимогами з боку організації, привабливістю 

роботи в ній, очікуваннями й реальними можливостями працівника. 

Порушується професійна взаємодопомога колег.  

Представники публічної служби відчувають психічну напругу, 

пов’язану з подоланням недосконалості організаційних умов праці, з 

високими навантаженнями при виконанні професійних обов’язків на 

робочому місці. Можна прослідкувати зниження трудової мотивації і 

вольового контролю, зниження продуктивності, переживання депресії та 

перевтоми, переживання самотності й незадоволеності життям.  

Як ми зазначали, професійне здоров’я є багатокомпонентним 

утворенням, на яке впливає чимала кількість факторів. Професійна 

дезадаптація є, безумовно, важливим ланцюгом в ланці професійного 

здоров’я. Тому в діагностиці професійного здоров’я публічних службовців 

необхідно застосувати опитувальник оцінки рівня психологічної і 

фізіологічної професійної дезадаптації Н. Родіної. 

Дезадаптація до професійної діяльності або професійного середовища 

може виникнути внаслідок короткочасних і сильних впливів середовища на 

людину або під впливом менш інтенсивних, але тривалих впливів. 
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Дезадаптація проявляється у різних порушеннях діяльності: у зниженні 

продуктивності праці та її якості, у порушеннях дисципліни праці, у 

підвищенні аварійності й травматизму.  

Критеріями психофізіологічної адаптації вважаються такі чинники, як: 

стан здоров’я, настрій, тривожність, ступінь втомлюваності, активність 

поведінки. Стійкі порушення психічної адаптації проявляються в клінічно 

виражених психопаталогічних синдромах і (або) відмові від діяльності (дод. 

Є).  

Ми вважаємо, що за допомогою вищезазначеного опитувальника 

можна оцінити такі ознаки психофізіологічної професійної дезадаптацій 

публічного службовця, як: погіршення самопочуття, що проявляється в 

емоційних зрушеннях, особливостях змін окремих психічних процесів, 

зниженні загальної активності, відчутті втомлюваності; соматовегетативні 

порушення; порушення циклу «сон – активність»; особливості соціальної 

активності. 

Як вже зазначалось, одним з компонентів професійного здоров’я є 

соціально-психологічний. До його складу входить локус контролю, емпатія, 

Я-концепція, афіліація та когнітивні ресурси, тощо. 

За допомогою шкали локусу контролю Дж. Роттера надається 

можливість  провести діагностику рівня суб’єктивного контролю публічного 

службовця. Вона є характеристикою, що визначає ступінь його незалежності, 

самостійності, відповідальності та активності у досягненні цілей, як одного з 

особистісних ресурсів. 

На нашу думку, застосування цієї шкали дозволить виявити вид локусу 

контролю (екстернальний чи інтернальний). Екстернальний локус контролю 

вказує на те, що представники групи схильні приписувати відповідальність за 

все зовнішнім факторам, іншим людям, долі або випадку, оточуючому 

середовищу, тощо. В дослідженнях, присвячених цьому феномену, 

наголошується, що екстернали відрізняються підвищеною тривожністю, 

меншою терпимістю до інших, підвищеною агресивністю, конформністю, 
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меншою популярністю. Вони часто проявляють схильність до невиправданої 

фрустрації, невпевнені як у своїх здібностях в цілому, так і в окремих своїх 

можливостях зокрема  (дод. Є). 

Крім цього вони, як правило, не здатні на особистісне самовизначення 

в групі, адекватну атрибуцію відповідальності в умовах спільної діяльності, 

демонструють відсутність дієвої групової ідентифікації. Екстернальність 

кореляційно пов’язана з недостатньою соціальною зрілістю та асоціальною 

поведінкою [31].  

Наголошуючи на інтернальному локусі контролю, представники цієї 

групи в більшості беруть на себе відповідальність за події, які відбуваються в 

їхньому житті, пояснюючи їх своєю поведінкою, характером, здібностями, 

тощо. Крім цього, вони, як правило, володіють адекватною самооцінкою, 

вони схильні до досить послідовного вирішення поставлених завдань, вміють 

постояти за себе, виправдано доброзичливі до оточуючих, комунікабельні й 

відчувають готовність до взаємодії на партнерських засадах. 

Після проведення аналізу показників локусу контролю доцільно  

перейти до подальшого аналізу інших професійних ресурсів. Так, 

застосування діагностики рівня емпатійних тенденцій дозволяє оцінити 

рівень розвитку емпатії публічних службовців, яка входить у групу 

соціально-психологічних функціональних ресурсів. 

Окрім особливостей розвитку потреби у «включенні» за допомогою 

цього опитувальника видається можливим виявити показники  потреби в 

«контролі». Ця потреба визначається як потреба створювати і зберігати 

задовільні стосунки з людьми, спираючись на контроль та силу. Задовільні 

відносини включають психологічно прийнятні відносини з людьми у двох 

напрямах: від індивіда до інших людей у діапазоні від «завжди контролює 

поведінку інших людей» аж до «ніколи не контролює поведінку інших»; від 

інших людей до індивіда – у діапазоні від «завжди контролюють» до «ніколи 

не контролюють» (Дод. Ж). 
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На емоційному рівні ця потреба визначається як прагнення створювати 

і зберігати почуття взаємної поваги, спираючись на компетенцію і 

відповідальність. Це почуття включає: достатню повагу по відношенню до 

інших; отримання достатньої поваги з боку інших людей. На рівні 

саморозуміння ця потреба виявляється у необхідності відчувати себе 

компетентною та відповідальною особистістю. 

Поведінка, викликана потребою контролю, належить до процесу 

прийняття рішень, а також торкається області сили, впливу та авторитету. 

Потреба в контролі варіюється в континуумі від прагнення до влади, 

авторитету та контролю над іншими (і, більше того, над чиїмось майбутнім) 

до необхідності бути контрольованим, тобто бути позбавленим 

відповідальності. 

Шкала «планування» характеризує індивідуальні особливості 

утримання цілей, рівень сформованості в публічного службовця 

усвідомленого планування діяльності. Причому плани в цьому випадку – 

реалістичні, деталізовані, ієрархічні, дієві та стійкі, а цілі діяльності 

висуваються самостійно.  

Шкала «моделювання» дозволяє виявити індивідуальну розвиненість 

уявлень про систему зовнішніх і внутрішніх значущих умов, ступінь їх 

усвідомленості, деталізованості й адекватності.  

За шкалою «оцінювання результатів», яка характеризує індивідуальну 

розвиненість та адекватність оцінки себе та результатів своєї діяльності. Це  

свідчить про розвиненість та адекватності самооцінки, сформованості і 

стійкості суб’єктивних критеріїв оцінки успішності досягнення результатів у 

професійній діяльності в публічному управлінні. Це також свідчить про те, 

що публічні службовці можуть адекватно оцінювати як сам факт 

неузгодженості отриманих результатів з метою діяльності, так і причини, що 

призвели до нього, гнучко адаптуючись, при цьому, до зміни умов (дод. Ж).  

Шкала «гнучкість» діагностує рівень сформованості регуляторної 

гнучкості, тобто здібності перебудовувати систему саморегуляції у зв’язку зі 
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зміною зовнішніх і внутрішніх умов. При виникненні непередбачуваних 

обставин такі випробувані легко перебудовують плани і програми 

виконавчих дій та поведінки, здатні швидко оцінити зміну значущих умов і 

перебудувати програму дій. При виникненні неузгодженості отриманих 

результатів до прийнятої мети своєчасно оцінюють сам факт неузгодженості, 

вносять корекцію в регуляцію. Це дозволяє адекватно реагувати на швидку 

зміну подій і успішно вирішувати поставлену задачу в ситуації ризику.  

Шкала «самостійність», яка характеризує розвиненість регуляторної 

автономності, на відміну від попередніх шкал, свідчить про автономність в 

організації активності службовців, їх здатність самостійно планувати 

діяльність і поведінку, організовувати роботу з досягнення мети, 

контролювати хід її виконання, аналізувати й оцінювати як проміжні, так і 

кінцеві результати діяльності.  

Узагальнена шкала «Загальний рівень саморегуляції» характеризує 

загальний рівень сформованості індивідуальної системи усвідомленої 

саморегуляції довільної активності  публічних службовців (дод. З).  

Запропоновано схему експертно-аналітичного забезпечення державної 

політики збереження професійного здоров’я публічних службовців (дод. К). 

Воно позначає процес створення оптимальних умов для задоволення потреб 

у достовірному, точному та повному уявленні про суть тих чи інших 

суспільних чи державно-політичних явищ і процесів та реалізації посадових 

функцій органів влади на основі використання сучасних засобів та методів. 

Запропоновано Каскадну модель підвищення стійкості організму до 

впливу шкідливих факторів (дод. Л), запропоновано схему основних 

напрямів збереження та відновлення професійного здоровя публічних 

службовців (дод. М). 

Висновки до розділу 3 

Обгрунтовано, що діагностика професійного здоров’я публічних 

службовців потребує безперервного пошуку сучасних методик оцінювання 
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різних складових їх особистісного прояву в контексті щоденного виконання 

посадових обов’язків в системі публічного управління.  

Наголошено, що при високій мотивації досягнення вони здатні 

формувати такий стиль саморегуляції, який дає змогу компенсувати вплив 

особистісних, характерологічних особливостей, що перешкоджають 

досягненню мети. Чим вищим є загальний рівень усвідомленої саморегуляції, 

тим легше публічний службовець оволодіває новими видами активності, 

впевненіше почувається у незнайомих ситуаціях, тим стабільнішими є його 

успіхи у щоденній професійній діяльності.  

Обґрунтовано необхідність розробки дієвої антиризикової інноваційної 

стратегії збереження професійного здоров’я публічних службовців, 

реалізація якої принесе дивіденди системі публічного управління у формі 

забезпечення професійного довголіття зокрема та покращення її іміджу в 

цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений аналіз теоретичних засад збереження професійного 

здоровя в системі публічного управління дозволив сформулювати висновки 

та запропонувати низку пропозицій: 

1. Визначено сутність та структуру професійного здоров’я в системі 

публічного управління.  

Окреслено понятійне поле дослідження. Систематизовано наукові 

підходи до таких основних понять, як: «професійне здоров’я», «професійне 

довголіття», «збереження професійного здоров’я в системі публічного 

управління», «організаційно-управлінський аспект збереження професійного 

здоров’я в системі публічного управління». 

Запропоновано авторське визначення основних понять дослідження: 

- «професійне здоров’я в системі публічного управління – це стан 

або процес збереження та розвиток регуляторних якостей організму, його 

фізичного, психічного та соціального благополуччя, забезпечення високої 

надійності професійної діяльності, професійного довголіття та максимальної 

тривалості життя», 

- «професійне довголіття в системі публічного управління – 

характеристика генетично детермінованого та еволюційного процесів, 

нормально протікаюче біологічне старіння в умовах конкретної соціально-

економічної формації», 

- «організаційно-управлінський аспект забезпечення професійного 

здоров’я в системі публічного управління – дотримання певного порядку при 

одночасних динамічних змінах внутрішніх та зовнішніх умов професійної 

діяльності службовців». 

 Виявлено, що професійне здоров’я складається з трьох основних 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих складових, якими є: соціально-

психологічне, соматопсихічне та морально-етичне здоров’я. 
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Запропоновано схему взаємозв’язку основних проблем та концепцій 

збереження професійного здоров’я публічного службовця. 

Розроблено схему аналізу факторів визначення показників 

професійного здоров’я публічного службовця. 

Встановлено, що основним медико-біологічним компонентом, який 

забезпечує цілісність системи професійного здоров’я публічних службовців, 

нині постає їх професійне довголіття.  

Обґрунтовано структуру особистісно-поведінкових властивостей 

публічного службовця  крізь призму його професійного здоров’я. 

2. Охарактеризовано суб’єкти, принципи, цілі збереження 

професійного здоров’я публічних службовців. Розроблено схему реалізації 

принципів збереження професійного здоров’я публічного службовця. 

Виділено три специфічні рівні професійного здоров’я (біологічний, 

психологічний, соціальний) і виявлено особливості його прояву на кожному з 

них. 

Виявлено критерії психологічного здоров’я: позитивну установку 

стосовно своєї особистості, духовне зростання і самореалізацію, інтегровану 

особистість, автономію, самодостатність, адекватність сприйняття реальності 

і компетентність у подоланні вимог оточуючого світу, відчуття щастя, 

задоволеність, врівноважений темперамент, інтелектуальність і «взірцева» 

соціальна поведінка. Запропоновано Програму медико-психологічного 

супроводу збереження професійного здоров’я публічного службовця. 

3. Здійснено діагностику збереження професійного здоров’я 

публічних службовців. Проведено емпіричне дослідження встановлення 

наявного рівня компонентів професійного здоров’я та виявлення його 

додаткових ресурсів в системі публічного управління. 

Обґрунтовано, що тільки стійкість і сталість активних стосунків дадуть 

змогу публічному службовцю підтримувати власну впевненість та 

протистояти впливам середовища, переборювати опір зовнішніх умов, долати 
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перешкоди й досягати поставлених цілей, реалізовувати свої професійні 

навички. 

Виявлено, що діяльність публічних службовців пов’язана з великими 

фізичними та нервово-емоційними навантаженнями. Вона часто ускладнена 

впливом численних небезпечних факторів навколишнього середовища. 

Успішність її виконання залежить не тільки від загальної та спеціальної 

підготовки, але й від рівня розвитку у них низки неспецифічних 

психологічних і психофізіологічних якостей. 

Доведено, що чим більший арсенал функціональних можливостей, тим 

більше вірогідність застосувати найбільш ефективні риси адаптаційного 

потенціалу, що дає змогу максимально швидко і з мінімальними витратами 

справитись зі стресовими ситуаціями, без загрози для професійного здоров’я. 

Обґрунтовано доцільність застосування діагностичних методик 

(багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність», шкала 

організаційного стресу, опитувальник оцінки рівня психологічної та 

фізіологічної професійної дезадаптації) для виявлення індивідуального 

набору рис та навичок публічних службовців для подальшого його 

використання у професійній діяльності. 
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Додаток А 

 

Структура здоров’я публічного службовця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовне 

здоров’я 
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здоров’я 

Фізичне 

здоров’я 

Соціальне 

здоров’я 
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Додаток Б 

Фактори визначення показників професійного здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-

психологічні 

фактори 

 

Вн
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и 

Психологічні 

фактори 

- індивідуально-

психологічні 

особливості, 

- ціннісні орієнтації, 

- мотивація, 

- адекватне 

сприйняття 

соціальної 

реальності 

 

- психічна активність,  

- характеристики 

психічних процесів, 

- особливості реакції 

на проблемні 
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- спеціальні здібності 

 

- Генетика, 

- фізичний 

розвиток,  

- фізична 

підготовленість,  

- показники 

вегетативного 

забезпечення 

фізичної діяльності 

 

- професійна 

підготовленість 

спеціалістів,  

- матеріально-

технічна 

забезпеченість,  

- ефективне 

управління,  

- надійне одержання 

інформації,  

- сприятливий 

соціально-

психологічний 

клімат у колективі. 

 

- стресові ситуації, 

- конфлікти, 

- нервово-психічні 

перевантаження  

 

 

 

 

- ускладнення 

професійних 

функцій,  

- підвищення темпу 

діяльності,  
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- постійне зіткнення 
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Взаємозв’язок основних проблем та концепцій професійного 

здоров’я публічного службовця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійне здоровя та довголіття 

Якість життя 

Біологічний вік,  

функціональна надійність 

 систем всього організму, 

психофізіологічні резерви 

Синдромоподібні 

стани: нормування 

та моделювання 

технологічних 
ефектів  

Ризик у життєдіяльності, потенційна 

ненадійність дій, професійні якості службовця 

Проблема комбінованих та поєднаних впливів 

Медицина катастроф 

            Профілактична каскадна концепція впливу 

            еколого-професійних факторів на здоров’я та    

                       працездатності публічного службовця 
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Схема взаємодії структурних елементів професійного здоров’я та 

довголіття   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійне 

довголіття 

Високий рівень 

навчання та  підготовки 

Надійність та 

 безпека 

діяльності 

Професійне здоров’я публічного 

службовця 

 

 

 

 Клінічний 

статус 

Функціональн

ий стан 

Професійно 

важливі якості 

Біологічний 

вік 

Функціонал

ьні резерви 
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Принципи збереження професійного здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Соматопсихічне Соціальне-психологічне 

Адаптаційний 

потенціал 
Толерантність,  стриманість, 

відповідальність 

Професійне здоров’я 

Морально-етичне здоров’я 

Готовність до ризику, прагнення до 

експериментів, контроль, планування 
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Додаток Ж 

 

 

Психодіагностичний інструментарій вивчення ставлення 

публічних службовців до особистого здоров’я 

 

А. 1. Тест «Індекс ставлення до здоров`я» 

Тест, розроблений С. Д. Дерябо і В. О. Левіним, спрямований на 

діагностику рівня сформованості суб’єктивного ставлення особистості до 

здоров’я і здорового образу у цілому і складових його компонентах. Тест 

складається із двох частин (для підвищення надійності результатів), 

проведених з невеликим інтервалом між ними. Кожна частина тесту містить 

у собі по 24 пари альтернативних висловлень. 

Інструкція: Із двох пропонованих висловлень (А і Б), які описують 

протилежні думки, ситуації і т.д., оберіть те, що здається більш прийнятним 

для Вас. 

Якщо Вам повністю підходить варіант А, Ви закреслюєте квадратик  

з буквою «А», намальований між двома висловленнями. Якщо Ви скоріше  

за усе схиляєтеся до варіанту А, але не можете повністю з ним погодитися,  

то у середньому порожньому квадратику Ви малюєте стрілку убік  

квадратика з буквою «А». Якщо Ви скоріше за усе схиляєтеся до варіанту Б,  

але теж не можете повністю з ним погодитися, то у середньому порожньому 

квадратику Ви малюєте стрілку убік квадратика з буквою «Б». І нарешті, 

якщо Вам повністю підходить варіант Б, Ви закреслюєте квадратик з буквою 

«Б». 

Якщо Ви вважаєте якусь ситуацію малоймовірною для Вас, то усе ж 

таки постарайтеся зробити свій вибір. У цьому тесті, природно, не може бути 

«правильних» і «неправильних» відповідей: Ваша думка цінна для нас саме 

такою, якою вона є. Відповідати краще швидко, тому що перша реакція 

найбільш точно виражає Вашу думку. 

Таблиця – Форма S 
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№

  

п

/п 

Варіант А Варіант Б 

1

. 

 

2

. 

 

 

 

3

. 

 

 

4

. 

 

5

. 

 

 

6

. 

 

7

. 

 

 

8

. 

 

9

. 

 

 

1

0. 

 

 

1

1. 

 

 

1

2. 

 

А. Я здатний помічати навіть 

невеликі відхилення в роботі 

А. Коли по телевізору починається 

чергова передача про профілактику якого-

небудь захворювання, я звичайно 

переключаюсь на іншу програму. 

А. Якщо хтось зі знайомих 

запропонує мені займатися разом 

оздоровчими процедурами, я із 

задоволенням при візьму у цьому участь. 

А. Я постійно спостерігаю за тим, 

щоб мої близькі всерйоз піклувалися про 

своє здоров’я. 

А. Коли я дивлюся на руки іншої 

людини, я, у першу чергу, звертаю увагу на 

їхню форму і розмір. 

А. Я роблю виписки або вирізки з 

газет і журналів про здоровий спосіб 

життя. 

А. Якщо у мене від стомлення 

болить голова, я виходжу трошки погуляти 

або хоча б відкриваю вікно. 

А. Я звичайно сам не купую для 

членів родини різні засоби догляду за 

здоров’ям. 

А. Після прийняття ванни я завжди 

почуваю себе зовсім іншою людиною: 

бадьорим і обновленим. 

А. Коли у громадському транспорті, 

черзі і т.д. заводиться розмова про способи 

збереження здоров’я, я зовсім не звертаю 

на це уваги. 

А. Я звертаюся до лікаря, тільки 

коли мені стає вже несила терпіти. 

 

А. Мені доводилося пропонувати 

знайомим рецепти або інструкції різних 

оздоровчих процедур. 

А. З мого погляду, усякі моржі, які 

насолоджуються купанням у своїх 

ополонках на морозі, просто злегка 

божевільний. 

А. Коли це виявлялося можливим, я 

відвідував лекції, курси, семінари і т.п. про 

Б. Я реагую лише на суттєві 

розлади. 

 

Б. Я відкладаю свої справи, 

щоб її подивитися. 

 

 

Б. Я знайду спосіб чемно 

відмовитися. 

 

Б. Я не змушую їх це 

робити. 

 

Б. Я мимоволі помічаю стан 

і чистоту шкіри. 

 

Б. Я ніколи цим не 

займався. 

 

Б. Щоб зняти цей головний 

біль, я просто випиваю таблетку. 

 

Б. Усе це, в основному, 

купується з моєї ініціативи. 

Б. Доводиться зізнатися, що 

таке почуття я відчуваю дуже 

рідко. 

 

Б. Я мимоволі намагаюся 

прислухатися до неї. 

 

Б. Я намагаюся почати 

лікування при перших же ознаках 

погіршення свого самопочуття. 

Б. Я цього не робив, адже 

кожний повинен піклуватися про 

своє здоров’я сам. 

Б. Я повністю розділяю їхнє 

прагнення отримувати 

задоволення від свого здоров’я. 

Б. Я ніколи не ходив на них, 

тому що ця тема мені байдужна. 

 

Б. Я теж намагаюся 
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№

  

п

/п 

Варіант А Варіант Б 

 

1

3. 

 

 

1

4. 

 

 

1

5. 

 

 

 

1

6. 

 

 

1

7. 

 

 

1

8. 

 

 

1

9. 

 

 

2

0. 

 

 

2

1. 

 

 

2

2. 

 

 

2

3. 

здоровий спосіб життя. 

А. Мені здається дивним людина, 

яка замість того, щоб додивитися пізно 

ввечері цікавий фільм, дотримується свого 

правила «вчасно лягати спати». 

А. На жаль, я не можу сказати, що 

намагаюся якось покращити ставлення 

моїх знайомих до свого здоров’я. 

А. Іноді мені здається, що мій 

організм начебто навіть ображається і 

дорікає мене, якщо я звертаюся з ним 

нерозважно і жорстоко. 

А. Переглядаючи на вулиці книги у 

торговців, я звичайно, у першу чергу, 

звертаю увагу на літературу про 

збереження здоров’я. 

А. Якщо мені на день народження 

подарують лижі, гантелі, масажер і т.п., я, 

мабуть, зачудуюся і розгублюся такому 

подарунку. 

А. Мені доводилося виступати перед 

людьми і ділитися з ними своїм успішним 

досвідом зміцнення здоров’я. 

А. Мені незрозумілий стан людей, 

які мучаться за столом тому, що їм не 

вдалося вимити руки перед їжею. 

А. Я ніколи не писав у редакції 

журналу «Здоров’я», телепередач «Зціли 

себе сам», «ТV Аптека» або їм подібні. 

А. Я витрачаю значну частину своїх 

доходів, часом навіть на шкоду іншому, 

спеціально для підтримки здоров’я. 

А. Я ніколи не вступав у конфлікт із 

начальством і владою, якщо їхні дії 

завдавали шкоди здоров’ю людей. 

дотримуватися цього правила, щоб 

не завдавати шкоди своєму 

здоров’ю. 

 

Б. Я активно пропагую 

здоровий спосіб життя. 

 

Б. Людський організм 

усього лише реагує на негативні 

впливи. 

 

Б. Мою увагу пригортають 

книги на інші теми. 

 

Б. Цей подарунок був би 

дуже доречним: він відповідає 

моєму стилю життя. 

Б. Я не готовий давати 

поради людям з цієї проблеми. 

 

Б. Я сам відчуваю подібні 

відчуття. 

 

 

Б. Мені доводилося 

задавати їм питання з тем, які 

цікавлять мене. 

 

Б. Я витрачаю гроші на своє 

здоров’я лише якщо буде потреба. 

 

Б. У мене бували подібні 

конфлікти. 
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№

  

п

/п 

Варіант А Варіант Б 

 

 

2

4. 

 

Таблиця  – Форма V 
№ 

п

/п 

Варіант А Варіант Б 

1

. 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

 

 

4

. 

 

 

 

5

. 

 

 

6

. 

 

7

. 

 

8

. 

 

 

 

9

. 

А. Якби в мене на тілі з’явилася яка-

небудь пляма або безболісне здуття, то я помітив 

би це дуже швидко. 

А. Коли я від того, що нічого робити 

перегортаю який-небудь журнал, різні статті про 

здоров’я я просто пропускаю. 

А. Якщо мені запропонують проводити 

свої вихідні у групі здоров’я або спортивному 

залі, я, звичайно, цим скористаюся. 

А. Я рішуче втручаюся, якщо хтось із моїх 

близьких починає робити вчинки, які шкодять 

його здоров’ю. 

 

 

А. Я звичайно не звертаю особливої уваги, 

якщо у мого співрозмовника не зовсім чисті зуби, 

не підстрижені нігті і т.д. 

А. Я виписую або купую газети, журнали і 

книги із проблем здоров’я. 

А. Якщо дозволяє час, я намагаюся пройти 

куди мені потрібно пішки. 

А. Коли я обираю подарунок комусь зі 

членів своєї родини, мені не спадає на думку 

купити що-небудь із предметів особистої гігієни. 

 

А. Коли я випиваю склянку свіжого 

фруктового соку, я помічаю приплив бадьорості, 

енергії в усьому організмі. 

А. Коли знайомі у компанії починають 

говорити про різні процедури зі збереження 

здоров’я, мені стає просто нудно. 

А. Я намагаюся ухилятися від різних 

обов’язкових профілактичних обстежень. 

 

Б. Я звернув би на неї 

увагу, коли вона стала б 

достатньо великою. 

Б. Я їх переглядаю 

більш уважно у першу 

чергу. 

 

Б. Я надам перевагу 

тому, щоб залишатися вдома 

і займатися своїми 

справами. 

Б. Мабуть, я не 

завжди додаю до цього 

достатньо зусиль і 

найчастіше готовий із цим 

змиритися. 

Б. Мені це відразу ж 

кидається в очі. 

 

Б. Я не витрачаю на 

це свої гроші. 

Б. Я усе рівно краще 

спокійно під’їду на автобусі, 

тролейбусі і т.д. 

Б. Я часто роблю саме 

такі подарунки, тому що 

вони здаються мені цілком 

прийнятними. 

Б. Я, насамперед, 

просто вгамовую спрагу. 

 

Б. Я із задоволенням 

включаюся у бесіду. 
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№ 

п

/п 

Варіант А Варіант Б 

 

 

1

0. 

 

 

1

1. 

 

 

1

2. 

 

1

3. 

 

 

1

4. 

 

 

1

5. 

 

1

6. 

 

1

7. 

 

 

1

8. 

 

 

1

9. 

 

 

 

2

0. 

 

2

1. 

А. Мені вдалося зацікавити своїх знайомих 

книгами і статтями про здоровий спосіб життя. 

А. На мою думку, ті, хто знаходить 

задоволення у тому щоб о 5 ранки бігати у трусах 

по вулиці, - це не зовсім нормальні люди. 

А. Я намагаюся знайомитися з людьми, які 

багато знають про те, як підтримувати своє 

здоров’я на належному рівні. 

А. Я рідко замислююся про те, чи 

правильно я харчуюся. 

А. Я ніколи не писав за власною 

ініціативою заміток про здоров’я у журнали, 

газети, стінгазети і т.п. 

А. Часом у мене виникає таке відчуття, що 

організм начебто хоче сказати мені, чим йому 

допомогти, якщо у ньому щось розладналося. 

А. Коли у гостях за пропозицією хазяїв 

квартири я переглядаю їхню бібліотеку, мої очі 

самі зупиняються на книгах про підтримку 

здоров’я. 

А. Коли я купую зубні пасти, креми, 

жувальні гумки і т.п., я практично не орієнтуюся 

на їх «оздоровчий ефект», який підкреслюється у 

рекламі. 

 

А. Мені доводилося навчати інших людей 

способам покращення свого самопочуття. 

А. У мене не викликають особливої 

симпатії люди, які з почуття якоїсь бридливості 

ніколи не користуються чужою тарілкою, кухлем 

і т.п. 

А. Я ніколи спеціально не розшукував 

літературу, у якій описуються рідкі методики 

оздоровлення організму. 

А. Я щодня подовгу займаюся 

оздоровленням свого організму, незважаючи на 

інші важливі справи. 

А. Я ніколи не брав участь у роботі різних 

рухів, які борються за здорове навколишнє 

середовище. 

Б. Вони є гарним 

стимулом, щоб подбати про 

стан свого організму. 

Б. Я не вживав таких 

спроб. 

 

Б. Я навіть заздрю їм, 

адже турбота про своє 

здоров’я це радісне і 

захоплююче заняття. 

Б. Такі люди для мене 

не більш цікаві, ніж інші. 

 

Б. Я у цілому 

дотримуюся правил 

здорового харчування. 

Б. У своєму житті я 

вже робив щось подібне. 

Б. Будь-який біль в 

організмі – це усього лише 

певна реакція нервової 

системи. 

Б. У мене викликає 

інтерес інша література. 

 

Б. Для мене – це дуже 

важливо, тому що в усьому 

намагаюся враховувати, як 

це вплине на моє здоров’я. 

Б. У мене недостатньо 

для цього особистого 

досвіду. 

Б. Я повністю 

розділяю почуття таких 

людей. 

 

Б. Мені доводилося це 

робити. 

 

 

Б. Я приділяю час на 

своє здоров’я, лише якщо 

буде потреба. 

Б. Я брав участь таких 

рухах. 
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№ 

п

/п 

Варіант А Варіант Б 

 

 

2

2. 

 

 

2

3. 

 

2

4. 

 

Обробка результатів. Результати обстежуваного визначаються за 

допомогою ключа. За повну відповідність відповіді обстежуваного з 

відповіддю у ключі дається 3 бали; за стрілку, спрямовану убік відповіді, – 2 

бали; за стрілку у протилежний бік – 1 бал; за відповідь, протилежну дані, у 

ключі, – 0. 

Ключ 

1

. 

А 5

. 

Б 9

. 

А 1

3. 

Б 1

7. 

А 2

1. 

Б 
2

. 

Б 6

. 

А 1

0. 

Б 1

4. 

А 1

8. 

А 2

2. 

Б 
3

. 

А 7

. 

А 1

1. 

Б 1

5. 

Б 1

9. 

Б 2

3. 

А 
4

. 

А 8

. 

Б 1

2. 

А 1

6. 

Б 2

0. 

А 2

4. 

Б 

 

Потім підраховується сума балів за кожною шкалою (рядку) і 

вписується у колонку «Сума» після знаку «=» у відповідному рядку. 

Загальний показник визначається як сума балів за чотирма шкалами і 

записується у цьому ж стовпчику під рисою. Результат за кожною шкалою і 

тестом у цілому вноситься у зведену таблицю у бланку. У такий спосіб 

обробляється окремо кожна частина тесту. Підсумкові показники виходять 

шляхом знаходження середнього арифметичного балів за шкалами і тестом у 

цілому по двох частинах (при необхідності середні округляються до цілих 

чисел за стандартними математичними правилами). Отримані середні 

«сірих» балів переводяться у стани за допомогою таблиці і записуються до 

підсумкової таблиці у бланку відповідей. 
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Таблиця – Переведення «сірих» балів за шкалами тесту 

«Індекс ставлення до здоров’я»  

у шкалу станівШкали 

Загаль

ний показник ста

ни 

емоцій

на 

пізнава

льна 

практич

на 

вчинко

ва 
х 10,59 5,9 9,26 5,85 31,6 

s 2,88 3,42 3,58 3,26 10,43 

1 5 і 

менше 
- 2 і 

менше 
0 13 і 

менше 2 6 0-1 3-4 1 14-18 

3 7-8 2-3 5-6 2-3 19-23 
4 9 4-5 7-8 4-5 24-28 

5 10-11 6 9-10 6 29-34 

6 12 7-8 11 7-8 35-39 

7 13-14 9-10 12-13 9 40-44 

8 15 11 14-15 10-11 45-49 

9 16 і 

більше 

12 і 

більше 

16 і 

більше 

12 і 

більше 

50 і 

більше 
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А. 2. Тест «Ціннісні орієнтації особистості» 

Інструкція: Висловіть ступені значимості (важливості) для Вас 

запропонованих цінностей. Для цього оберіть три найбільш важливих і три 

найменш важливі цінності із пропонованого списку. 

Список цінностей: 

 матеріальні цінності (матеріальне благополуччя); 

 природа і тварини; 

 оточуючі люди (друзі, щастя інших людей); 

 любов (секс, сімейне життя); 

 здоров’я; 

 праця (професія, навчання, цікава робота); 

 духовність (моральність, саморозвиток). 

Бланк відповідей 

П.І.Б. __________________________________________________ 

Курс _______________ 

Група ______________ 

Дата _______________ 

Список цінностей 

Найбільш важливі для мене Найменш важливі для мене 

1  1  
2  2  
3  3  

 

«Індекс ставлення до здоров’я» 

Форма S 

№ А  Б 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1

0 
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№ А  Б 

1

1 

   

1

2 

   

1

3 

   

1

4 

   

1

5 

   

1

6 

   

1

7 

   

1

8 

   

1

9 

   

2

0 

   

2

1 

   

2

2 

   

2

3 

   

2

4 

   

 

Форма V 

№ А  Б 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1

0 

   

1

1 

   

1

2 
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1

3 

   

1

4 

   

1

5 

   

1

6 

   

1

7 

   

1

8 

   

1

9 

   

2

0 

   

2

1 

   

2

2 

   

2

3 

   

2

4 
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А. 3. Шкала особистої тривожності (модифікована) 

Інструкція. Твоє завдання – уявити собі кожну ситуацію (себе у цій 

ситуації), визначити, наскільки вона може викликати у тебе тривогу, 

занепокоєння, страх, побоювання, і обвести одну із цифр, які визначають, 

наскільки вона для тебе є неприємною. Що означає кожна цифра – написано 

вгорі таблиці. 

№ 

з

/п 

Текст методики. Форма «А» 
Н

і 

Н

ебагато 

До

статньо 

З

начно 

Д

уже 

1

. 
Відповідати біля дошки 0  2 3 4 

2

. 

Виявитися серед незнайомих 

хлопців 
0  2 3 4 

3

. 

Брати участь у змаганнях, 

конкурсах, олімпіадах 
0  2 3 4 

4

. 
Чути закляття 0  2 3 4 

5

. 
Розмовляти з начальником курсу 0  2 3 4 

6

. 
Порівнювати себе з іншими 0  2 3 4 

7

. 

Викладач дивиться по журналі, 

кого запитати 
0  2 3 4 

8

. 

Тебе критикують, у чомусь 

дорікають 
0 1 2 3 4 

9

. 

На тебе дивляться, коли ти що-

небудь робиш (спостерігають за тобою 

під час роботи, вирішення завдання) 

0 1 2 3 4 

1

0. 
Бачити погані сни 0 1 2 3 4 

1

1. 

Писати контрольну роботу, 

виконувати тест з якого-небудь предмету 
0 1 2 3 4 

1

2. 

Після контрольної, тесту викладач 

називає оцінки 
0 1 2 3 4 

1

3. 
У тебе щось не виходить 0 1 2 3 4 

1

4. 

Дивитися на людину, схожу на 

мага, чаклуна 
0 1 2 3 4 

1

5. 
На тебе не звертають уваги 0 1 2 3 4 

1

6. 

Чекаєш командира зі службової 

наради 
0 1 2 3 4 

1

7. 
Тобі загрожує неуспіх, провал 0 1 2 3 4 

1

8. 
Чути сміх за своєю спиною. 0 1 2 3 4 

1

9. 
Не розуміти пояснень викладача 0 1 2 3 4 

2

0. 

Думаєш про те, чого ти зможеш 

домогтися у майбутньому 
0 1 2 3 4 

2

1. 

Чути пророкування про космічні 

катастрофи 
0 1 2 3 4 

2

2. 
Виступати перед глядачами 0 1 2 3 4 

2

3. 

Чути, що якась людина «напускає 

псування» на інших 
0 1 2 3 4 

2

4. 
З тобою не хочуть грати 0 1 2 3 4 

2

5. 
Перевіряються твої здібності 0 1 2 3 4 
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№ 

з

/п 

Текст методики. Форма «А» 
Н

і 

Н

ебагато 

До

статньо 

З

начно 

Д

уже 

2

6. 

На тебе дивляться як на 

маленького 
0 1 2 3 4 

2

7. 
На іспиті тобі отримав 13-й білет 0 1 2 3 4 

2

8. 

На занятті викладач зненацька 

задає тобі питання 
0 1 2 3 4 

2

9. 
Оцінюється твоя робота 0 1 2 3 4 

3

0. 

Не можеш упоратися з домашнім 

завданням 
0 1 2 3 4 

3

1. 
Засипати у темній кімнаті 0 1 2 3 4 

3

2. 
Не погоджуєшся з батьками 0 1 2 3 4 

3

3. 
Берешся за нову справу 0 1 2 3 4 

3

4. 
Розмовляти з психологом 0 1 2 3 4 

3

5. 

Думати про те, що тебе можуть 

«наврочити» 
0 1 2 3 4 

3

6. 

Замовчали, коли ти підійшов 

(підійшла) 
0 1 2 3 4 

3

7. 
Слухати страшні історії 0 1 2 3 4 

3

8. 

Сперечатися зі своїм другом 

(подругою) 
0 1 2 3 4 

3

9. 
Думати про свою зовнішність 0 1 2 3 4 

4

0. 

Думати про примар, інших 

страшних, «потойбічних» істотах 
0 1 2 3 4 

Загальна Сирі 

бали 

Ст

ени 
  

Університетська     

Самооцінювальна      

Міжособистісна     

Магічна     

 

Вимір виразності астенічного стану 

Шкала розроблена на основі клінічної методики MMPI. Шкала 

складається з 30 пунктів – тверджень, які відображають характеристики 

астенічного стану. Діагностика проводиться індивідуально, в ізольованому 

від сторонніх звуків приміщенні. 

Інструкція: Уважно прочитайте кожне речення і, оцінивши його 

стосовно до Вашого стану на цей момент, відзначте один із чотирьох 

варіантів відповідей правої частини бланку. 

Шкала астенічного стану (ШАС) Варіанти відповідей: 1 – ні, невірно;  

2 – мабуть, так; 3 – вірно; 4 – цілком правильно. 

 

1. Я працюю з великою напругою  2 3 4 
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2. Мені важко зосередитися на чому-небудь  2 3 4 

3. Моє статеве життя не задовольняє мене  2 3 4 

4. Очікування нервує мене  2 3 4 

5. Я відчуваю м’язову слабість  2 3 4 

6. Мені не хочеться ходити у кіно або до театру  2 3 4 

7. Я забудькуватий  2 3 4 

8. Я почуваю себе втомленим  2 3 4 

9. Мої очі утомлюються при тривалому читанні  2 3 4 

10. Мої руки тремтять  2 3 4 

1 1 . У мене поганий апетит  2 3 4 

12. Мені важко бути на вечірці або у гучній компанії  2 3 4 

13. Я вже не так добре розумію прочитане  2 3 4 

14. Мої руки і ноги холодні  2 3 4 

15. Мене легко зачепити  2 3 4 

16. У мене болить голова  2 3 4 

17. Я посипаюся ранком втомленим і не відпочилим  2 3 4 

18. У мене бувають запаморочення  2 3 4 

19. У мене бувають посмикування м’язів  2 3 4 

20. У мене шумить у вухах  2 3 4 

21. Мене турбують статеві питання  2 3 4 

22. Я відчуваю важкість у голові  2 3 4 

23. Я відчуваю загальну слабість  2 3 4 

24. Я відчуваю болі у тімені  2 3 4 

25. Життя для мене пов’язана з напруженням  2 3 4 

26. Моя голова як би стягнута обручем  2 3 4 

27. Я легко прокидаюся від шуму  2 3 4 

28. Мене стомлюють люди  2 3 4 

29. Коли я хвилююся, то покриваюся потом  2 3 4 

30. Мені не дають заснути неспокійні думки  2 3 4 

 

Підрахуйте суму обраних балів. Весь діапазон шкали містить від 30  

до 120 балів. Середня шкала астенії дорівнює 37,22+6,47 бали. Результати 

дослідження здорових осіб прийняті за «відсутність астенії», весь обсяг 

шкали ділиться на чотири діапазони: від 30 до 50 балів – «відсутність 

астенії», від 51 до 75 балів – «слабка астенія», від 76 до 100 балів – «помірна 

астенія», від 101 до 120 балів – «виражена астенія». 
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А. 4. Тест «Готовність до саморозвитку» 

Інструкція: Уважно прочитайте кожне речення і, оцінивши його 

стосовно до себе на цей момент, відповідайте «так» або «ні». 

1. У мене часто з’являється бажання більше довідатися про себе. 

2. Я вважаю, що мені немає необхідності у чомусь мінятися. 

3. Я впевнений(на) у своїх силах. 

4. Я впевнений(на), що усе задумане мною здійсниться. 

5. У мене немає бажання знати свої плюси і мінуси. 

6. У моїх планах я частіше сподіваюся на удачу, ніж на себе. 

7. Я хочу краще та ефективніше працювати (вчитися). 

8. Я вмію змусити і змінити себе, коли потрібно. 

9. Мої невдачі багато у чому пов’язані з невмінням це робити. 

10.Я цікавлюся думкою інших про мої риси і можливості. 

11.Мені важко домогтися задуманого і виховати себе. 

12.У будь-якій справі я не боюся невдач і помилок. 

13.Мої риси і вміння відповідають вимогам мого способу життя. 

14.Обставини сильніше за мене, навіть якщо я дуже хочу щось зробити. 

Ключ: 1) +; 2) -; 3) +; 4) +; 5) -; 6) -; 7) + ; 8) +; 9) +; 10) +; 11) -; 12) + ; 

13) -; 14)-. 

Готовність «знати себе» – ГЗС – порахуйте кількість збігів по 

твердженнях під № 1, 2, 5, 9, 7, 10, 13. 

Готовність «можу вдосконалюватися» – ГМВ – підрахуйте по збігах із 

ключем Ваші відповіді по № 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14. 

Графік – стани. Відкладіть свої показники по осях ГМС, ГЗВ. По двох 

координатах Ви відзначаєте точку на графіку, яка попадає до одного із 

квадратів. 

А – можу вдосконалюватися, але не хочу себе знати. 

Б – хочу знати себе і можу змінитися. 

У – не хочу знати себе і не хочу змінюватися. 

Г – хочу знати себе, але не можу себе змінити. 
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Квадрат А – Ваша величина ГЗС менше, ніж ГМВ, тобто Ви маєте 

більше можливості до саморозвитку, чим бажання пізнати себе. У цьому 

випадку треба поміркувати про необхідність починати в освоєнні професії із 

себе. Професіоналізм у будь-яких сферах досягається насамперед через 

знаходження свого індивідуального стилю діяльності. А це без самопізнання 

неможливо. 

Квадрат В – обидві величини є достатньо низькими. Ваш аналіз 

повинен бути спрямований на ті твердження, які не дали у відповідях збігів з 

«ключем». Уважно спостерігайте за собою. Намагайтеся зрозуміти, у чому 

більше труднощів, де більша перешкода на шляху до саморозвитку. 
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В Г 
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Квадрат Г – таке сполучення означає, що Ви, бажаючи знати більше 

про себе, ще не володієте добре навичками самовдосконалення. Труднощі у 

самовдосконаленні не повинні Вас зупиняти. Подивіться уважно на 

твердження по ГМВ, які не збіглися у відповідях з «ключем». Аналіз підкаже 

Вам, де і над чим Вам має бути попрацювати. У самовдосконаленні, якщо Ви 

зважилися на це, слід пам’ятати слова Сенеки-молодшого: «Про свої 

здібності людина може довідатися, лише спробувавши прикласти їх». 

 

А. 5. Вивчення особливостей мотивації здорового способу життя 

(атрибутивна методика) 

Запишіть усі причини, з яких люди дотримуються здорового способу 

життя. За шкалою 1-5 балів оцініть значимість кожної причини-мотиву для 

себе: 1 бал – важко відповісти; 2 бала – причина є скоріше значимою, ніж 

незначною, 3бала – причина значима у середньому ступені; 4 бала – причини 

є значимою; 5 балів – причини є дуже значимою. 

Співвіднесіть кожні причини з різними вчинками, спрямованими на 

зміну ставлення до здоров’я членів вашої родини, друзів. Чи прагнете Ви 

вплинути на своїх друзів, командирів підрозділів, знайомих із цієї причини і 

якщо так, то оцініть свою поведінку у балах у балах: 0 – ніколи, 1 – рідко, 2 – 

іноді, 3 – часто, 4 – завжди. 

Таблиця для реєстрації відповідей: 

Причини, з 

яких люди 

дотримуються 

здорового способу 

життя 

Значимість причини для мене: 

1 бал – важко відповісти, 2 бали 

– причина є скоріше значимою, ніж 

незначною,  

3 бали – причина є значимою у 

середньому ступені, 4 бали – причина є 

значимою,  

5 балів – причина є дуже 

значимою. 

Прагнення 

впливати на поведінку 

друзів,командирів 

підрозділів. 

Моя поведінка у 

балах: 

0 – ніколи: 1 – 

рідко,  

2 – іноді, 3 – 

часто, 4 – завжди 

   
 

А. 6. «Виявлення усвідомленості різних компонентів мотиву» 

(модифікація методики) 
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Варіант А. Інструкція: Візьміть зошитовий листок (опитувальний 

аркуш) і підпишіть його, позначте дату, вік, стать. Ваше завдання – 

поставити номер незакінченого речення, яке зачитується, і поруч із ним 

написати його закінчення, представивши себе у наведеній ситуації. Якщо ви 

ніколи не попадали у таку ситуацію, то припустіть, як би ви поводилися у 

цьому випадку. 

Незакінчені речення: 

1. Хоча я не дружу з Петром, я погодився відвідати його, коли він 

занедужав, тому що ... 

2. Хоча я неважливий спортсмен, я брав участь у змаганнях, тому що... 

3. Хоча на вулиці було холодно, незважаючи на думку керівників 

підрозділів, я не надяг шапку, тому що ... 

4.  Незважаючи на те, що вода в озері була холодною, я викупався, тому 

що... 

5.  Незважаючи на те, що я хотів спати, я продовжував вирішувати 

завдання, тому що... 

Варіант Б. Інструкція. Вам пропонуються для обмірковування шість 

різних життєвих ситуацій. Поставте номер питання-сюжету, який 

зачитується, уявіть себе діючою особою кожного сюжету і дайте відповіді на 

питання (у письмовому вигляді на звороті того ж листка). 

Питання-сюжети: 

1. На вулиці слизько. Ти підійшов до бабусі і допоміг їй дійти до 

крамниці. Чому ти це зробив? 

2. Ти сидиш на стадіоні, де йдуть змагання з бігу. Коли побіг твій 

однокурсник, ти став кричати: «Миколо, давай!» Навіщо ти став кричати? 

3. На дискотеці ти познайомився (лась) з дівчиною (юнаком) старше 

за себе. Ти сказав (ла), що тобі більше років, чим насправді. Чому ти це з 

робив (ла)? 

4. Тетяна стала палити, тому що їй так схотілося. Вона нікому не 

наслідувала, не йшла ні від яких проблем. Просто вирішила, що хоче бути 
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жінкою, яка палить. Тетяна викурює щодня півпачки сигарет і у свої роки 

філософськи ставиться до життя, говорячи що «однаково ми усі коли-небудь 

помремо». Як ти ставишся до цього? 

5. Максим не любить міцні напої, а те, що він вживає пиво щодня, 

його абсолютно не турбує. Нічого немає краще, ніж розслабитися біля 

телевізору з баночкою гарного пива. Адже пиво – юридично не алкогольний 

напій! Яка твоя думка. 

6. Нічний клуб – це відмінна музика, веселощі до ранку, велика 

кількість друзів, цікаві знайомства... Щоб танцювати усю ніч, Олександр 

приймає таблетку екстазі – енергії вистачає, настрій відмінний, дівчиська 

вважають суперменом. Правда грошей багато доводиться витрачати, але 

адже не свої ж він витрачає, батьки добре заробляють і постійно постачають 

сина пристойними сумами. Як ти до цього ставишся? 

Обробка результатів. У своїх опитувальних аркушах обстежувані 

дають самі різні відповіді, які торкаються різних компонентів структури 

мотиву. У результаті проведеного аналізу була сконструйована 

класифікаційна матриця, яка складається із чотирьох груп (категорій) 

відповідей. 

1. Відповіді, які не торкаються структури мотиву: 

- посилання на зовнішні обставини (на вулиці було пекуче, тепло, 

холодно; він заважає, відволікає, він перший почав; попросили, змусили, 

запросили і т.д.); позначення дії (я б промовчав, нічого не відповів, 

вибачився); шифр - Поза; 

2. Відповіді,які належать до «потребового блоку»: 

 потреби (хотів показати себе, перевірити себе) – П 

 потяги (тягло, вабило, залучало); шифр – Пт; 

 інтереси (зацікавило, було цікаво довідатися, цікаво); шифр – Ін; 

 повинність, необхідність (треба отримати залік, оцінку, повинен це 

зробити, було необхідно, не міг відмовити); шифр – Пв; 
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 мотиваційна установка (обіцяв, давно хотів, з’явився привід, це мій 

обов`язок), шифр – My. 

3. Відповіді, які належать до «внутрішнього фільтру»: 

 моральний контроль, який декларується (не можна відриватися від 

колективу, не підвести товаришів, переживаю (вболіваю) за свою команду, 

старість треба поважати і т.д.); шифр –МКд, 

 моральний контроль, який не декларується (поставив себе на його 

місце, йому погано, міг упасти, ніхто не хотів цього робити, а комусь треба; 

він мій товариш); шифр – МКнд; 

 перевага за зовнішніми ознаками (некрасиво на мені виглядає; мені 

так більше личить і т.д.); шифр – Пз; 

 внутрішня перевага – схильності (мені подобається, я люблю це 

робити і т.д.); шифр– Пв; 

 оцінка психічних (емоційних) станів (набридло, нудно, страшно, 

боюся і т.д.); шифр – Ос; 

 оцінка своїх можливостей (я загартований, сильний, сміливий; я 

можу це зробити, я це вмію; мені не доставить це багато турбот); шифр – Ом; 

 оцінка умов і майбутніх зусиль, витрат енергії (звик, це не важко, 

мені це не під силу, немає можливості, засобів і т.д.); шифр – Оу; 

 прогнозування наслідків (можу отримати двійку, завтра запитають, 

можу перемогти, це може привести до...); шифр – Пн. 

4. Відповіді, які належать до цільового блоку: 

опредмечені дії (купити продукти, допомогти зробити домашнє 

завдання і т.д.); шифр – Од; 

процес задоволення потреби (відпочити, отримати задоволення і т.д.); 

шифр – Пзп; 

потребова (смислова) мета (отримати гарну оцінку, заслужити похвалу, 

угамувати спрагу; довести собі, що можу і т.д.); шифр – Мп. 

На основі цих категорій відповідей отримані дані заносяться до 

матричної таблиці: 
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Висновки. Аналізуючи відповіді кожного опитаного, можна довідатися, 

наскільки повно він враховує усі обставини (мотиватори) або ж орієнтується 

лише на одну з них. Чи схильний орієнтуватися на зовнішні обставини або на 

внутрішні чинники, наскільки глибоко він намагається проникнути в основу 

своїх вчинків і дій, тобто наскільки повно відображається в його свідомості 

структура мотиву, наскільки обґрунтовано приймаються ним рішення. 

 

А. 7. Методика «Парне порівняння» 

Методика парного порівняння полягає утому, що за основу порівняння 

береться характеристика людини за одним питанням, яке цікавить нас, 

(ставлення до збереження особистого здоров’я). Одна людина порівнюється з 

кожною у даній групі за даною ознакою. Це порівняння отримує 

математичне вираження: якщо юнаки проявляють однаковою мірою якість, 

яка цікавить нас,то вони отримують 1 бал. Якщо у однієї з порівнюваних осіб 

проявляється дана якість більшою мірою, вона отримує 2 бали. При цьому 

той, хто уступає за рівнем прояву риси, отримує 0 балів. Результатом парного 

порівняння завжди є шкала порівняльних оцінок, виражених у балах. 

Незважаючи на те, що методика будується на виявленні знань 

компетентних осіб, вона дозволяє зробити їхню думку об’єктивною у силу 

великої кількості порівнянь, яке завжди дорівнюєn
2
-n, де n - число людей у 

групі, які підлягали процедурі порівняння. Наприклад, якщо ми порівнюємо 

між собою 8 осіб, то порівняння здійснюється 8
2
-8, тобто 56 разів. Чим більш 

довгий ряд піддається порівнянню, тим більше число порівнянь, тим більш 

об’єктивними будуть результати порівняння. Але цей ряд не можна 

збільшити нескінченно, тому що це дуже утрудняє роботу експерта. Для того 

щоб співвіднести результати по одному показанню з іншим, необхідно 

обчислити процентний ранговий показник. 
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Матриця парного порівняння 

Інструкція: Порівняйте, будь ласка, попарно курсантів групи за 

критерієм «усвідомленість, відповідальність ставлення до збереження 

особистого здоров’я». Якщо в обох порівнюваних ставлення виражене 

однаково, то кожний отримує по 1 балу; якщо один з  опитаних є більш 

активним у діяльності зі збереження особистого здоров`я, то він отримує 2 

бали, а другий – 0 балів. 

Наприклад: 

Прізвище,ім’я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Б.Даша + 0 0 1 1 1 0 0 1 

2. М.Сашко 2 + 1 1 1 1 0 1 1 

3. М.Аліна 2 1 + 1 1 1 1 1 1 

4. Д.Оля 1 1 1 + 1 2 0 2 1 

5. Є.Юля 1 1 1 1 + 1 0 1 2 

6. К.Оля 1 1 1 0 1 + 1 1 1 

7. К.Петро 2 2 1 2 2 1 + 2 2 

8. О.Михайло 2 1 1 0 1 1 0 + 1 

9. П.Слава 1 1 1 1 0 1 0 1 + 

 

Далі будуємо таблицю, розподіляючи результати у ранговій 

послідовності відповідно до числа отриманих балів від найменшого до 

найбільшого. 

Таблиця рангової послідовності 

№

  

п

/п 

Прізвище,ім’

я 

Кільк

ість балів 

Абсол

ютне рангове 

місце 

Відно

сне рангове 

місце, R 

Процентни

й ранговий 

показник, PR 

1 Б.Даша 9 2 2 7,5 

2 П.Слава 15 6 6 27,5 

3 К.Оля 17 7 7,5 35 

4 О.Михайло 17 8 7,5 35 

5 М.Аліна 18 10 9,5 45 

6 М.Сашко 19 11 11 52,5 

7 Д.Оля 20 12 12,5 60 

8 Є.Юля 20 13 12,5 60 

9 К.Петро 29 19 19 92,5 
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Процентний показник обчислюється за формулою: 

2 1
100

2

R
PR

N , 

де PR – процентний ранговий показник (персентиль); R – відносне 

рангове місце цього обстежуваного; N – кількість членів цього колективу. 

Для кожного учасника порівнюваного рядку і за кожним критерієм 

пересентиль вираховується окремо. При графічному вираженні результатів 

обрахування один з показників береться як основний, два інших 

співвідносяться з ним. Об’єктивність методики можна перевірити, 

зіставляючи характеристики, отримані на тих самих людей від різних осіб, на 

основі ранжування, вираховуючи коефіцієнт рангової кореляції за формулою 

Пірсона: 

2 2

xy
r

x y
 

де r – коефіцієнт рангової кореляції;x, y – відношення від середнього 

місця ряду за даними різних компетентних осіб. 

 

А. 8 Опитувальник «Мій спосіб життя» 

I. Наскільки успіхи у житті залежать від способу життя? 

А – повністю; Б – багато у чому; В – не дуже; Г – не залежить. 

2. Чи необхідний, на Вашу думку, здоровий спосіб життя? 

3. Ваш спосіб життя є здоровим? Оцініть його за 10-бальною шкалою: 

0 - 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 - 10. 

4. Що таке «здоровий спосіб життя»? 

5. Ви стали б вести здоровий спосіб життя, щоб ... 

A. бути сильним; 

Б. бути гарним; 

B. бути завжди у формі; 

Г. бути успішним у справах; 

Д. розкрити свої здібності; 
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Е. стать духовно багатою особистістю; 

Ж. мати здорових дітей; 

З. отримувати від життя радість і задоволення; 

Інше   

6. Що могло б спонукати Вас змінити спосіб життя? 

A. важка хвороба; 

Б. життєва криза; 

B. смерть близької людини; 

Г. загальне незадовільне самопочуття; 

Д. невдачі у справах; 

Е. приклад авторитетної для вас людини; 

Ж. закоханість; 

З. читання спеціальної літератури; 

І. участь у лекціях або семінарах з даної проблематики; 

К. інше  

7. Відзначте, будь ласка, як Ви оцінюєте своє здоров’я: 

а) на цей момент: 

0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 -80- 90 - 100. 

б) рік тому: 

0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70- 80- 90- 100. 

8. Як часто Ви хворієте? 

A. не пам’ятаю, коли хворів останній раз; 

Б. рідко (1-2 рази на рік); 

B. не дуже часто (1-2 рази на квартал); 

Г. часто (1-2 рази на місяць); 

Д. не пам’ятаю себе здоровим. 

9. Чи є у Вас хронічні захворювання? Якщо так, вкажіть які. 

10. Що Ви робите, щоб бути здоровим? 

11. Оцініть за 5-бальною системою, хто або що більшою мірою 

вплинув на Ваше ставлення до здоров’я: 



 89 

А. – Керівники підрозділів. 

Б. – Спосіб життя родини. 

В. – Книги, журнали, телевізійні передачі, фільми. 

Г. – Заняття з фізкультури. 

Д. – Заняття у спортивних секціях. 

Е. – Ровесники. 

Ж. – Життєвий випадок. 

З. – Інше (вкажіть, який). 

Ступінь впливу: «5» – дуже сильно; «4» – сильно; «3» – середньо; «2» – 

мало; «1»– не вплинуло. 

12. Що важливе для збереження особистого здоров’я? 

A. Знати слабкі і сильні сторони свого організму. 

Б. Вивчати методики оздоровлення організму. 

B. Регулярно займатися оздоровленням свого організму. 

Г. Відвідувати спортивні секції, групи здоров’я. 

Д. Дотримуватися правил раціонального харчування. 

Е. Систематично відвідувати лікарів. 

Ж. Усвідомлювати красу свого тіла. 

З. Відслідковувати власне самопочуття. 

Оцініть результати за 5-бальною системою: «5» – винятково важливе; 

«4» – достатньо важливе; «3» – важливе; «2» – мало важливе; «1» – не 

важливе. 

 

А. 9. Анкета для публічного службовця 

1. Чи є для Вас важливим: 

Сфера життя 
Т

ак 

Ма

буть, так 

Важ

ко сказати 

Мабу

ть, ні 

Н

і 

1. Здоров’я      

2. Спілкування із 

природою 
     

3. Матеріальне 

благополуччя 
     

4. Гарні і вірні друзі      
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5. Особистісний ріст      

6. Родина      

7. Кар’єра      

8. Діти      

9. Любов      

 

2. Як Ви оцінюєте здоров’я свого підлеглого? 

3. Чи дотримувалася Ваш підлеглий режиму дня: сну, відпочинку, 

навчальних занять? (так; ні) 

4. У мого підлеглого є шкідливі звички: 

 гризе нігті, 

 колупається у носі, 

 палить, 

 схильний до вживання алкогольних напоїв, 

 лихословить. 

5. Мій підлеглий веде активний спосіб життя: 

 відвідує спортивні секції, 

 займається у групі здоров’я, 

 відвідує басейн, корт, лазню, 

 виконує ранковий комплекс (фізичний, дихальний та ін.), 

 займається туризмом у канікулярний час (лижі, байдарки, кінні 

поїздки та ін.), інше (вказати конкретно) 

6. Для збереження і зміцнення здоров’я підлеглих: 

  усіляко підтримували дотримання ними режиму дня, 

  ретельно стежили за якістю харчування, 

  зверталися до медиків, інших фахівців (якого профілю 

_____________), 

  створюємо сімейні традиції (спільні поїздки, біг, відвідування лазні, 

сауни, масаж, робота на дачній ділянці), 

 інше (вказати що)________________________ 

7. Якщо підлеглий занедужав: 

 зверталися до лікарів, 
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 намагалися самотужки відновити здоров’я підлеглого, 

 не доводили до такого стану. 

8. Щоб викорінити шкідливі звички підлеглого, потрібно 

______________ 

9. Вважаю, що мій підлеглий: 

 знає про проблеми свого здоров’я, але сама нічого не робить для його 

збереження, 

 знає про проблеми свого здоров’я, але при цьому сподівається на 

допомогу командирів підрозділів(особливо у період погіршення стану), 

 знає про проблеми свого здоров’я й прагне активно покращувати його, 

 не знає про серйозність проблем свого здоров’я і нічого не вживає, 

 не усвідомлює проблем свого здоров’я, але при цьому веде здоровий 

спосіб життя, 

 знає лише деякі відхилення у власному здоров’ї і зрідка займається 

покращенням свого фізичного стану. 

Загальна карта результатів вивчення ставлення  

до збереження особистого здоров’я у колективі 
 

Показники Складові Рівні 

П
І

Б
 

П
І

Б
 

П
І

Б
 

П
І

Б
 

Темпераме

нт 

Екстраверсія 
Значни

й 
    

Помірн

ий 
    

Інтроверсія 
Значни

й 
    

Помірн

ий 
    

Емоційна 

стабільність – 

нестабільність 

Емоційна стабільність 
Високи

й 
    

Середні

й 
    

Емоційна нестабільність 
Високи

й 
    

Дуже 

високий 
    

Тривожніст

ь 

Загальна 

Низьки

й 
    

Помірн

ий 
    

Високи

й 
    

Університетська 

Низьки

й 
    

Помірн

ий 
    

Високи

й 
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Показники Складові Рівні 

П
І

Б
 

П
І

Б
 

П
І

Б
 

П
І

Б
 

Самооцінна 

Низьки

й 
    

Помірн

ий 
    

Високи

й 
    

Міжособистісна 

Низьки

й 
    

Помірн

ий 
    

Високи

й 
    

Шкала  

астенічного 

стану 

«відсутність астенії» 1     

«слабка астенія» 2     

«помірна астенія» 3     

«виражена астенія» 4     

Ціннісні 

орієнтації 
«Здоров’я» як цінність (ранг)     

Пізнавальна активність 

Низьки

й 
    

Середні

й 
    

Високи

й 
    

Структура 

мотивів 

ставлення до 

збереження 

особистого 

здоров’я 

Орієнтація на зовнішні обставини     

«потребовий блок»     

«внутрішні фільтри»     

«цільовий блок»     

Рівень інтенсивності вчинків і практичних 

дій, спрямованих на турботу 

 про своє здоров’я 

Низьки

й 
    

Середні

й 
    

Високи

й 
    

Процентний ранговий показник, PR 

Низьки

й 
    

Середні

й 
    

Високи

й 
    

Ставлення до здоров’я, подане у «Я-концепції»     

Готовніст

ь  

до 

саморозвитку 

А. Можу вдосконалюватися, але не хочу 

себе знати 
    

Б. Хочу себе знати і можу змінитися     

В. Не хочу себе знати і не хочу мінятися     

Г. Хочу себе знати, але не можу поки 

змінитися 
    

 

А. 10. Особова картка публічного службовця 

Ім’я,прізвище _______________________ 

Управління ____________________ Відділ __________________ 

Вік ______________________ 

Сформоване ставлення до збереження особистого здоров’я 
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1. Психодинамічні критерії: 

1.1.Темперамент 

Екстраверсія-Інтроверсія 

Нейротизм 

1.2. Тривожність: 

Загальна _______ 

Університетська ________ 

Самооцінна __________ 

Міжособистісна ________ 

1.3. Астенічний стан: 

«відсутність астенії»; «слабка астенія»; «помірна астенія»; «виражена 

астенія» _________ 

2. Потребово-мотиваційний критерій: 

2.1. Ціннісні орієнтації: «Здоров’я» як цінність (ранг) _______________ 

2.2. Структура мотивів ставлення до збереження особистого здоров’я: 

Орієнтація на зовнішні обставини___________________ 

«потребовий блок» _________________ 

«внутрішні фільтри» _________________ 

«цільовий блок» _________________ 

2.3. Готовність до саморозвитку: 

А. Можу вдосконалюватися, але не хочу себе знати _______________ 

Б. Хочу себе знати і можу змінитися ______________ 

В. Не хочу себе знати і не хочу мінятися _______________ 

Г. Хочу себе знати, але не можу поки змінитися ___________ 

2.4. Ставлення до збереження особистого здоров’я, подане «Я-

концепції» (подане, не подане) _____________ 

3.Інструментальні критерії: 

Володіння рефлексією як засобом самопізнання (володіє; не володіє) 

____ 

4.Пізнавальна активність (низька; середня; висока) ________________ 
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5. Продуктивно-результуючий критерій: 

5.1. Рівень інтенсивності вчинків і практичних дій, спрямованих на 

турботу про своє здоров’я (низький; середній; високий) _________________ 

5.2. Процентний ранговий показник (низький; середній; високий) 

_______ 

Підсумковий висновок про актуальний рівень розвитку відповідального 

ставлення до збереження особистого здоров’я: ____________ 
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Додаток З 

 

Методи групової роботи зі збереження особистого здоров’я 

 

Стратегія групової роботи 

Вступна частина і завершення звичайне займають приблизно по чверті 

усього часу заняття. Біля половини часу найчастіше приділено власне роботі. 

Вступна частина заняття містить у собі питання про стан учасників і одну-дві 

вправи на розминку. На початку кожного заняття важливо відчути групу, 

діагностувати стан учасників, щоб скорегувати план роботи на день.  

У цьому можуть допомогти питання до учасників: «Як ви себе 

почуваєте?», «Що нового (гарного, незвичайного) трапилося за цей час?», 

«Назвіть одну гарну і одну погану подію, які відбулися між нашими 

зустрічами?», «Що запам’яталося з попереднього заняття?» і т.п. Як 

розминка використовуються і різні вправи, які дозволяють учасникам 

переключитися від своїх турбот до роботи у групі, активізуватися і 

налаштуватися на подальшу роботу з певної теми, включитися у ситуацію 

«тут і зараз». 

На першому занятті вступна частина займає більше часу, оскільки 

необхідно пояснити правила, приділити увагу мотивації учасників і 

розповісти, у чому буде полягати робота. Перше заняття групи має 

вирішальне значення для вироблення групових норм, мотивування і 

включення службовців у роботу, а також визначення подальшого напрямку 

руху. 

Вільне ведення групи припускає використання групової дискусії як 

основного методу. Сутністю цього методу є мимовільне, формально 

нерегламентоване вербальне спілкування між членами групи. Для початку 

такої дискусії характерні паузи, які затягуються, в`язкий темп групового 

процесу, почуття невизначеності. 
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Розмова, дискусія виникають з приводу осмислення змісту притч, 

казок, метафор, розшифровки знань про світ і систему взаємин у ньому. 

Людина, не усвідомлюючи того, часто стає іграшкою у руках обставин. 

Принцип усвідомлення взаємозв’язку змісту казкової ситуації і реального 

життя стає процесом об’єктивації проблемних ситуацій, активізації ресурсів, 

потенціалу особистості. 

Особлива групова атмосфера відкритості, доброзичливості, взаємної 

довіри обумовлює процес ціннісно-орієнтаційної діяльності і, зокрема, 

вирішення ціннісного протиріччя. Під відкритістю розуміється готовність 

бути самим собою, а не спрямованість до того, щоб здаватися. Мова йде про 

готовність і вміння відкрито пред’являти співрозмовникові свою позицію, 

свою думку. Інша важлива сторона психологічної відкритості – проникність 

для іншого, відмінного від власної думки. Мова йде про готовність і вміння 

поставитися до своєї позиції не як єдино можливої і єдино істинної – це 

здатність до децентрації. 

До виникнення описаного вище психологічного клімату для учасників 

групи характерно: захист особистого «Я», збереження уявлення про його 

значимість у власних очах та очах інших, прагнення уникати прояву почуттів 

і конфліктів, пошук схвалення в інших членів групи, спроби дати пораду і 

прийняти за них рішення. У цей період ведучим може бути використано 

такий метод, як блокування непродуктивних форм поведінки, смисл якого 

становить введення певних правил у житті групи, заборон і відповідна 

позиція ведучого. 

Якщо говорити про предметний зміст методу блокування 

непродуктивних форм поведінки у контексті роботи групи, то він складається 

з: 

 переорієнтації контролюючої поведінки на спільне вирішення 

проблем; 

 стимулювання зворотного зв’язку, який розкриває власні емоційні 

переживання, а не обвинувачення іншого; 
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 попередження поспішних висновків; 

 заохочення реальних способів ухвалення рішення та узяття на себе 

відповідальності за нього у відповідь на запит прямої зовнішньої поради; 

 відмови від універсальних суджень і узагальнень типу «звичайно 

вважається», «ми усі...» і заміна їх на особисті форми «я вважаю...», «я маю 

сумнів...», тощо для посилення почуття особистої відповідальності; 

 заміни оцінюючої, осудливої комунікації, спрямованої на особистість 

людини, на опис конкретної ситуації або поведінки; 

 заборони на інтерпретації дій інших учасників, їхніх поглядів і 

поведінки; заборони на те, щоб говорити про когось із присутніх у третій 

особі. 
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Додаток К 

 

Експертно-аналітичне забезпечення державної політики 

збереження професійного здоров’я публічних службовців 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс заходів: медичний 

контроль, фізіологічне нормування 

професійних навантажень, корекція 

функціонального стану в процесі 

роботи, лікувально-профілактичні 

заходи, реабілітаційні-відновлені 

заходи 

Професійне здоров’я публічного 

службовця 

 

Напрями оптимізації: 

умови праці, професійне 

навчання, тренування, 

фізичний та психічний 

статус, харчування, 

соціальне-психологічні    

умови  

Формування індивідуального прогнозу та 

рекомендацій 

Профілактична каскадна концепція впливу 

еколого-професійних умов на здоров’я та 

працездатність публічного службовця 

Оцінка ефективності: стан 

функціональний стан, якість діяльності, 

інтегральна оцінка надійності публічного 

службовця 



 99 

 

Додаток Л 

 

Каскадна модель підвищення стійкості організму до впливу шкідливих 

факторів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Основне завдання:  

 збереження здоровя та продовження професіонального 

здоровя 

ІІ. Каскад : який 

мінімізує риск  

порушень 

І. Каскад : пошкодження 

та порушення, 

неблагополучні фактори 

ІІІ. Каскад : 

 Медико-технічні 

перешкоджання 

ефектам факторів 

Відбор : Медичний  

та професійний 

Прогноз 

Донозоологічна 

діагностика 

Медконтроль 

Експертиза 

Організм 

людини в конкретних 

умовах 

Генетична спадковість 

Зменшення 

професійного здоровя  

Порушення 

професійного здоровя 

Гострі та ранні 

 медико-біологічні 

ефекти пошкоджень 

 

Віддаленні  наслідки  

в стані здоровя 

 

Корекція 

Реабілітація та 

поновлення 

Тренування та  

 навчання:  

розвиток 

професійних 

важливих  

якостей. Способи  

підвищення 

стійкості  та  

покращення 

витривалості 

 

 

3.Нормування 

факторів, захист 

людини 


