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Poklad I. N. Historical and psychological transformation problems of development of the 

individual abilities in the scientific heritage of local psychologists. In the article, the scientific 

fittings are systematized for problems of capabilities, the psychological features of the 

development of capabilities. It traces the path of development of the concept of the theory of 

L. S. Vygotsky and his follower’s theoretical developments to date. It is noted that the 

psychological heritage G. S. Kostiuk phenomenon of «ability» was seen as «universal essential 

properties common to all people», and thus be an integral component of the development 

problems and the formation of a growing personality. The theoretical and practical problems of 

development of abilities in the works of S. L. Rubinstein, in which scientists argued that the 

ability of a person - it is the various manifestations of his ability to assimilate knowledge and 

achievements of human culture, to study and work in which they are formed. When covering 

historically two opposing points of view on the nature of abilities, «hereditary» and «social». 

Results of research devoted to the study of the characteristics of general and special abilities 

analyzed the category of giftedness and talent. Proved that ability cannot be regarded as a simple 

property. This peculiar combination of the relatively stable range of mental property rights, 

which leads to the possibility of successful fulfillment of certain activities. However, the 

synthesis of specific properties is not permanent and unchanging.  

Keywords: capabilities, making, gift, talent, genius, terms of development of capabilities. 
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Преснякова Людмила Валеріївна 

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ  

У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 

Преснякова Л. В. Структурно-динамічна модель компетентності дільничних 

інспекторів прикордонної служби у професійному спілкуванні. На основі теоретичного 

аналізу автором розроблено та обґрунтовано структурно-динамічну модель 

компетентності дільничних інспекторів прикордонної служби у професійному 

спілкуванні. Основу моделі становлять комунікативна, перцептивна та інтерактивна 

компетентності, які складаються з когнітивного, особистісного та поведінкового 

компонентів. Показано, що комунікативна, перцептивна та інтерактивна компетентності 
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ґрунтуються на відповідних знаннях, вміннях, навичках та особистісних якостях 

особистості професіонала. Уточнено зміст понять, що було використано для позначення 

структурних елементів моделі, показано їх зв'язок з психологічними особливостями 

професійної діяльності та професійного спілкування, особистістю інспектора, 

результатами професійної діяльності.  

Ключові слова: професійне спілкування, знання, вміння, навички, особистісні якості, 

компетентність у спілкуванні, комунікативна компетентність, перцептивна 

компетентність, інтерактивна компетентність. 

Преснякова Л. В. Структурно-динамическая модель компетентности участковых 

инспекторов пограничной службы в профессиональном общении. На основе 

теоретического анализа автором разработана и обоснована структурно-динамическая 

модель компетентности участковых инспекторов пограничной службы в профессиональном 

общении. Основу модели составляют коммуникативная, перцептивная и интерактивная 

компетентности, которые состоят из когнитивного, личностного и поведенческого 

компонентов. Показано, что коммуникативная, перцептивная и интерактивная 

компетентности основываются на соответствующих знаниях, умениях, навыках и 

личностных качествах личности профессионала. Уточнено содержание понятий, которые 

были использованы для обозначения структурных элементов модели, показана их связь с 

психологическими особенностями профессиональной деятельности и профессионального 

общения, личностью инспектора, результатами профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональное общение, знания, умения, навыки, личностные 

качества, компетентность в общении, коммуникативная компетентность, перцептивная 

компетентность, интерактивная компетентность. 

Постановка проблеми. Вивчення та визначення процесу спілкування, 

вичленення його окремих видів таких як особисте або фактичне, конфліктне 

або безконфліктне, вербальне чи невербальне, професійне, тощо, почало на-

бувати розмаху у 70-х роках двадцятого сторіччя. Процес спілкування та йо-

го характеристики стали об’єктом аналізу на теоретичному, прикладному та 

емпіричному рівнях. Особливе місце в дослідженнях зайняло професійне 

спілкування. Аналіз професійного спілкування є вагомим для пошуку шляхів 

розвитку особистості професіонала, оскільки саме компетентність у профе-

сійному спілкуванні надає фахівцю можливості для досягнення успіху у 

будь-якій сфері професійно-ділових стосунків. Моделювання компетентності 

дільничних інспекторів прикордонної служби (ДІПС) у професійному спіл-

куванні пов’язане з необхідністю розв’язання низки завдань: розведення по-

нять «спілкування» і «комунікація», «професійне спілкування» та «ділове 

спілкування»; уточнення поняття «професійне спілкування ДІПС»; уточнен-

ня поняття «компетентність у професійному спілкуванні» та супутніх йому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські психологи внесли 

вагомий внесок у розв’язання проблеми психологічної природи особистості 

професіонала, професійної спільноти та комунікативного аспекту її діяльності. 

Ефективна комунікація була предметом дослідження у працях Г. О. Балла, 

О. В. Киричука, С. Д. Максименка, соціально-психологічні аспекти комунікації 

в організації висвітлюються в роботах Л. М. Карамушки, Т. М. Титаренко, 

Ю. М. Швалба, професійне спілкування військовослужбовців вивчали 

О. Ф. Волобуєва, В. П. Печенізький, Ю. М. Широбоков, правоохоронців – 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Волобуєва%20О.Ф.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Печенізький%20В.П.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Печенізький%20В.П.$
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В. І. Барко, І. О. Дубова, І. О. Шинкаренко, прикордонників – Н. В. Берестецька, 

С. В. Капітанець, В. О. Назаренко. Проте, не зважаючи на значну увагу науков-

ців до проблем спілкування низка проблем залишається не вирішеною.  

Так, для позначення психологічного феномену спілкування сучасні 

психологи використовують два поняття: «спілкування» і «комунікація» і до-

тримуються різних підходів відносно їх співвіднесення. Тієї думки, що понят-

тя «комунікація» більш широке, ніж поняття «спілкування» дотримуються 

Д. Ю. Прилюк, Є. П. Ільїн та А. В. Соколов та ін. Л. С. Виготський, 

О. О. Леонтьєв, А. В. Петровський, І. О. Зимня та ін. поняття «комунікація» і 

«спілкування» ототожнюють. Позиції, згідно з якою комунікація є однією зі 

складових спілкування, дотримуються Г. М. Андрєєва, М. С. Каган, 

С. Д. Максименко та ін. На думку С. Д. Максименка комунікація – це різні 

форми та засоби обміну і передавання інформації, завдяки яким стають мож-

ливими збагачення досвіду, нагромадження знань, оволодіння діяльністю, уз-

годження дій та взаєморозуміння людей. Водночас, він наголошує: «Контакти 

між людьми не обмежуються лише потребами передавання інформації. Спіл-

кування завжди передбачає певний вплив на інших людей, зміну їх поведінки 

та діяльності. У цьому разі виявляється інтерактивна функція спілкування, 

функція впливу. Поради, інструкції, вимоги, накази, що висловлені у мовній 

формі та адресовані іншій особі, є спонуканнями до дії та регуляторами її по-

ведінки» [1, с. 153]. У нашому дослідженні поняття «спілкування» також роз-

глядається як ширше за поняття «комунікація», при цьому комунікація є од-

ним з атрибутів спілкування поряд з інтерактивністю та перцепцією.  

Наявність проблем з визначенням співвідношення поняття «спілкуван-

ня» та «комунікація» спричиняє труднощі у визначенні поняття «професійне 

спілкування». Г. Є. Улунова виділяє п’ять основних підходів до визначення 

поняття «професійне спілкування» у психолого-педагогічній літературі: цільо-

вий (професійне спілкування трактується з позицій його цільового призначен-

ня); структурний (професійне спілкування визначається через характеристику 

структурних аспектів що його утворюють); етапний (професійне спілкування є 

послідовністю певних етапів розгортання яких сприяє його ефективній реалі-

зації); функціональний (професійне спілкування визначається через характерні 

для нього специфічні функції); вузькоспеціальний (професійне спілкування 

визначається у зв’язку з конкретною вузькою професійною діяльністю) [2].  

Ще однією проблемою яку необхідно розв’язати є необхідність уточ-

нення поняття «компетентність». Останнім часом поняття «компетенція», 

«компетентність», «компетентнісний підхід» стали одними з найбільш вжива-

них термінів у сучасній психолого-педагогічній літературі. Водночас, поши-

рення у науковому і практичному вжитку посилань на компетентність та ком-

петенцію не свідчить про глибоку наукову розробку зазначених феноменів. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що загальноприйнятий підхід до визна-

чення поняття «компетентність» не склався, вітчизняні та зарубіжні науковці 

розглядають її по-різному: як специфічну здібність, необхідну для ефективно-

го виконання конкретної дії в конкретній галузі, що містить вузькоспеціалізо-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дубова%20І.О.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шинкаренко%20І.О.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Берестецька%20Н.В.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Берестецька%20Н.В.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Капітанець%20С.В.$
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вані знання, особливі наочні навички, способи мислення, а також розуміння 

відповідальності за свої дії [3]; як інтерпретацію знань з метою застосування їх 

до розв’язання нових проблем [4]; як знання, уміння, навички, а також способи 

і прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) осо-

бистості [5]. У нашому дослідженні за основу взято поняття компетентності як 

такої характеристики суб’єкта діяльності, завдяки якій він об’єднує особисті та 

інші ресурси для перетворення ситуацій і досягнення поставлених цілей [6]. 

До складу зазначених ресурсів віднесені необхідні для прояву компетентності 

знання, уміння, навички та особистісні якості професіонала.  

Таким чином, результати аналізу наукової літератури з проблеми про-

фесійного спілкування свідчать про наявність низки не вирішених на методо-

логічному рівні питань, які суттєво впливають на моделювання компетентно-

сті ДІПС у професійному спілкуванні. Зокрема, відсутні загальноприйняті 

визначення понять «спілкування» та «професійне спілкування». Науковці по 

різному оцінюють співвідношення понять «спілкування» та комунікація», 

«професійне спілкування» та «ділове спілкування», «компетентність» та 

«компетенція», а також по різному підходять до їх визначення. Для побудови 

моделі компетентності ДІПС у професійному спілкуванні нами було уточне-

но деякі поняття:  

спілкування – це, сторона спільної діяльності двох та більше індивідів, 

яка характеризується комунікацією, інтеракцією та перцепцією;  

професійне спілкування – це, процес встановлення і підтримання про-

фесіоналом унормованого, прямого або опосередкованого контакту з іншою 

особою, що спрямований на досягнення професійно значимих цілей, ство-

рення умов для виконання поставлених перед професіоналом завдань; 

професійне спілкування ДІПС – це, комплексний процес обміну інфор-

мацією, взаємосприйняття та взаємодії інспектора з керівництвом та особо-

вим складом прикордонних підрозділів, правопорушниками, особами, що пе-

ребувають поблизу державного кордону, представниками органів влади, міс-

цевого самоврядування, правоохоронних органів і місцевими жителями з ме-

тою виявлення, припинення, запобігання злочинам та адміністративним пра-

вопорушенням на державному кордоні, збирання даних обстановки, добу-

вання інформації про порушення законодавства України про державний кор-

дон та правового виховання населення прикордоння; 

компетентність ДІПС у професійному спілкуванні – це, комплекс 

знань, умінь, навичок та особистісних якостей які визначають точність обмі-

ну інформацією, адекватність взаємосприйняття та ефективність взаємодії з 

керівництвом та особовим складом прикордонних підрозділів, правопоруш-

никами, особами, що перебувають поблизу державного кордону, представни-

ками органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів і мі-

сцевими жителями з метою виявлення, припинення, запобігання злочинам та 

адміністративним правопорушенням на державному кордоні, збирання даних 

обстановки, добування інформації про порушення законодавства України про 

державний кордон та правового виховання населення прикордоння. Компе-
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тентність ДІПС у професійному спілкуванні складається з комунікативної, 

перцептивної та інтерактивної компетентностей. 

Метою статті є обґрунтування авторської моделі компетентності ДІПС 

у професійному спілкуванні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Уточнення визначення 

поняття компетентності ДІПС у професійному спілкуванні дозволило нам 

розробити її структурну-динамічну модель. Робота над моделлю потребувала 

уточнення понять «комунікативна компетентність», «перцептивна компетен-

тність», «інтерактивна компетентність» та їх змісту.  

На сьогоднішній день у психолого-педагогічній практиці не існує єди-

ної точки зору щодо тлумачення комунікативної компетентності у професій-

ній підготовці і навчанні взагалі. У моделі реалізовано підхід 

Г. М. Андрєєвої, яка вказувала на чотири основних характеристики комуні-

кативної складової спілкування. По-перше, у комунікативному процесі від-

бувається не просто рух інформації, а як мінімум активний обмін нею. При 

цьому особливу роль для кожного учасника спілкування відіграють значу-

щість і зміст інформації. Тому у кожному комунікативному процесі реально 

наявна єдність діяльності, спілкування і пізнання. По-друге, обмін інформа-

цією обов’язково пов’язаний з впливом на поведінку партнера. Ефективність 

комунікації вимірюється саме тим, наскільки вдався цей вплив. Це означає, 

що при обміні інформацією відбувається зміна самого типу відносин, що 

склався між учасниками комунікації. По-третє, комунікативний вплив як ре-

зультат обміну інформацією можливий лише за умови оволодіння особами, 

що спілкуються єдиною або подібними системами кодифікації і декодифіка-

ції інформації. Тільки прийняття єдиної системи значень забезпечує можли-

вість партнерів розуміти один одного. По-четверте, в умовах людської кому-

нікації можуть виникати специфічні комунікативні бар’єри соціального або 

психологічного характеру, які породжені об’єктивними соціальними причи-

нами, приналежністю партнерів з комунікації до різних соціальних груп [7]. 

Зазначене, дало можливість уточнити визначення. комунікативної компетен-

тності як складової компетентності у професійному спілкуванні – це, знання, 

вміння, навички та особистісні якості ДІПС, які забезпечують опанування та 

застосування систем кодифікації (декодифікації) інформації для здійснення 

психологічного впливу на об’єкти професійного спілкування у процесі обмі-

ну інформацією та подолання комунікативних бар’єрів на рівні необхідному 

для ефективного виконання службових завдань охорони державного кордону 

в зоні відповідальності. 

Сприйняття, як психічний процес, позначається у науковій літературі 

двома термінами – перцепція та соціальна перцепція. При моделюванні було 

використано підхід у якому йдеться «…не взагалі про соціальну перцепцію, а 

про міжособистісну перцепцію, або міжособистісне сприйняття (або – як ва-

ріант – про сприйняття людини людиною) [7, с. 120]. Г. М. Андрєєва, 

О. О. Бодальов, Л. А. Петровська та інші автори підкреслюють когнітивний 

аспект такої перцепції і розглядають її як сприйняття і розуміння іншої лю-
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дини [7-9]. Л. А. Петровська описує п’ять складових сприйняття себе і парт-

нера зі спілкування: співвіднесення себе з іншими; саморозуміння за допомо-

гою оточуючих людей; самоаналіз свого зовнішнього вигляду; розуміння се-

бе через результати власної діяльності і самоспостереження [8]. Н. Зорій 

стверджує, що «соціальна перцепція на даному етапі розвитку психології є 

поняттям категоріально невизначеним, оскільки не є ключовим в зарубіжній 

психології, в переважній більшості вона поглинається психологією впливу та 

соціального пізнання» [10, с. 44].  

Категоріальна невизначеність поняття соціальна перцепція призводить 

до невизначеності поняття «перцептивна компетентність». Так, перцептивна 

компетентність розглядається: як інтегративна якість особистості, яка прояв-

ляється в успішному сприйнятті зовнішніх ознак об’єктів, що сприймаються, 

співвіднесенні зовнішніх ознак з особистісними характеристиками об’єктів, 

що сприймаються, інтерпретації і прогнозуванні на цій основі їх вчинків і 

поведінки, розробці стратегії і тактики своєї власної поведінки [11]; як пред-

ставленість у свідомості знань, досвіду самопізнання і пізнання особистісних 

рис, особливостей поведінки індивіда, а також здатність певним чином стру-

ктурувати ці знання, адекватно розуміти і приймати іншу особистість [12]; як 

повнота і глибина сприйняття, розуміння та оцінки себе як індивіда, суб’єкта 

діяльності й особистості, а також інших соціальних суб’єктів в їх діяльності 

та спілкуванні, які засновані на творчості і життєвому досвіді [13]. Узагаль-

нення результатів наукових досліджень соціальної перцепції дозволяють нам 

уточнити поняття перцептивної компетентності як складової компетентності 

у професійному спілкуванні – це, знання, вміння, навички та особистісні яко-

сті, які забезпечують максимально точне врахування ДІПС детермінант пер-

цептивної ситуації, у тому числі впливу механізмів, ефектів, емоційних регу-

ляторів соціальної перцепції з метою адекватної самопрезентації, встанов-

лення поведінкових характеристик об’єктів професійного спілкування, вияв-

лення їх намірів, думок, здібностей, емоцій, установок та урахування їх при 

виконанні завдань охорони державного кордону в зоні відповідальності. 

На відміну від комунікативної та перцептивної компетентності, дослі-

джень з проблеми інтерактивної компетентності у спілкуванні значно менше. 

За результатами узагальнення наукової літератури С. М. Лупенко-Ковтун ви-

діляє кілька підходів до трактування поняття «інтерактивна компетентність»: 

добра обізнаність про взаємодію; коло повноважень якої-небудь установи або 

особи під час взаємодії; кооперативне досягнення серед учасників інтеракції; 

уміння використовувати всі набуті знання з досвіду реального життя за до-

помогою мови; спільний обмін думками, ідеями, почуттями між двома або 

більше співрозмовниками, що стане результатом їх взаємного впливу один на 

одного; форма активізації роботи учнів за допомогою усного спілкування в 

межах групової роботи [14]. 

В уточненні поняття інтерактивної компетентності ДІПС було враховано 

такі основні характеристики інтерактивної складової спілкування: організація 

спільної діяльності; група стає носієм спільної діяльності у процесі регуляції дій 
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одного індивіда «планами, дозрілими в голові іншого», що й робить діяльність 

спільною; у процесі взаємодії виробляються форми і норми спільних дій, які 

розділяють єдиний процес діяльності між учасниками, або змінюють діяльність 

кожного; особливості ситуації взаємодії визначають позицію (роль) і стиль по-

ведінки і дій індивідів; у різних ситуаціях взаємодія набуває характеру або коо-

перації, або конкуренції (конфлікту); навіть при «поганих» міжособистісних 

відносинах взаємодія в групі обов’язково існує; результат діяльності кожного 

учасника з’єднується з кінцевим результатом спільної діяльності групи через 

розвиток міжособистісних стосунків у ході спільної діяльності, які реалізують-

ся, насамперед, у кооперації; важливо розуміти як усвідомлюється кожним уча-

сником його внесок у спільну діяльність: саме це усвідомлення допомагає кож-

ному корегувати свою стратегію, на цій основі виникає взаєморозуміння між 

учасниками, яке впливає на успішність стратегії і тактики спільних дій; розгляд 

взаємодії в процесі спілкування вирваного з контексту діяльності позбавлений 

сенсу [7]. Аналіз зазначених характеристик взаємодії дає нам можливість розг-

лядати інтерактивну компетентність ДІПС у професійному спілкуванні як знан-

ня, вміння, навички та особистісні якості, які визначають вибір ефективних 

форм, норм, позицій і стилів спільної діяльності, забезпечують цілеспрямова-

ний вплив правоохоронця на ситуацію взаємодії, сприяють взаєморозумінню, 

кооперації, розв’язанню конфліктів та розвитку міжособистісних стосунків з 

об’єктами професійної діяльності в зоні відповідальності. 

Наступним завданням створення структурно-динамічної моделі було ви-

значення структурних компонентів складових компетентності ДІПС у професій-

ному спілкуванні. Науковці виділяють такі компоненти складових компетентно-

сті у спілкуванні: когнітивний, аксіологічний, мотиваційний, поведінковий, емо-

ційно-вольовий, персональний [11]; когнітивний, мотиваційно-ціннісний, емо-

ційно-вольовий, поведінковий [15]. Отже, єдиний підхід до визначення структу-

ри складових компетентності у спілкуванні у науковців відсутній.  

Виділення загального у поняттях комунікативної, перцептивної та інте-

рактивної компетентності ДІПС у професійному спілкування дозволяє визна-

чити їх структурні компоненти: когнітивний компонент – знання про психо-

логічні феномени та особливості відповідної складової професійного спілку-

вання; особистісний компонент – особистісні якості, що полегшують форму-

вання умінь і навичок професійного спілкування; поведінковий компонент – 

вміння та навички професійного спілкування, що формуються в результаті 

практичного досвіду реалізації набутих знань, умінь та особистих психологі-

чних якостей у процесі професійного спілкування. 

Динамічна складова моделі демонструє зв’язки між психологічними 

особливостями професійної діяльності та професійного спілкування, які ви-

значають вимоги до розвиненості таких особистісних утворень інспектора, як 

знання, вміння, навички, психологічні якості. В свою чергу рівень розвине-

ності зазначених особистісних утворень інспектора визначає розвиненість як 

структурних компонентів компетентності так і загальний рівень компетент-

ності інспектора у професійному спілкуванні. Чим вищий рівень компетент-
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ності ДІПС у професійному спілкуванні, тим вище рівень його професійної 

компетентності, що, в свою чергу, безпосередньо впливає як на результати 

професійного спілкування ДІПС, так і на результати його професійної діяль-

ності. Набуття ДІПС досвіду у спілкуванні, як позитивного так і негативного, 

сприяє усвідомленню того, що компетентне професійне спілкування є однією 

з головних складових його професійної майстерності, створює умови для са-

морозвитку особистості професіонала, удосконалення його знань, вмінь, на-

вичок та особистісних якостей, які необхідні для ефективного спілкування, 

що в свою чергу, сприяє покращенню результатів служби і мотивує ДІПС до 

подальшого професійного зростання. В іншому випадку постає питання про 

придатність ДІПС до виконання службових обов’язків за призначенням і пе-

реведення його на іншу посаду. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Моделювання ком-

петентності ДІПС у професійному спілкуванні дозволило виділити комуніка-

тивну, перцептивну та інтерактивну компетентності. Зазначені види компе-

тентності ДІПС містять: когнітивний компонент – знання про психологічні 

феномени та особливості відповідної сторони професійного спілкування; 

особистісний компонент – особистісні якості, що полегшують формування 

умінь і навичок професійного спілкування; поведінковий компонент – прак-

тичний досвід реалізації набутих знань, умінь, навичок та наявних особистих 

психологічних якостей у процесі професійного спілкування. Рівень компете-

нтності ДІПС у професійному спілкуванні визначає рівень його професійної 

компетентності і впливає на ефективність професійної діяльності. Збагачення 

досвіду професійного спілкування сприяє усвідомленню ДІПС того, що ком-

петентне професійне спілкування є однією з головних складових професійної 

майстерності, мотивує його до здобуття та вдосконалення знань, вмінь, нави-

чок та особистісних якостей і, як наслідок, надає можливість більш ефектив-

но виконувати службові завдання. 

Перспективним напрямом подальших наукових розвідок у напрямі до-

слідження компетентності ДІПС у професійному спілкуванні слід вважати 

проведення емпіричних досліджень наявного рівня сформованості відповід-

них знань, вмінь, навичок та особистісних якостей інспекторів, а також по-

шук наукових шляхів з їх вдосконалення. 
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Presniakova L. V. Structural and dynamic model of border guard inspectors competence 

in professional communication. Structural and dynamic model of border guard inspectors 

competence in professional communication, based on the theoretical analysis has been developed 

and proved by the author. The impact of psychological characteristics of professional activity 

and professional communication on the personality of a specialist and professional activity 

requirements for the competence of border guard inspectors have been highlighted. It has been 

shown that the model comprises the communicative, interactive and perceptive competences in 

professional communication, while each of them consists of cognitive, personality and 

behavioral components. The cognitive component is determined by the inspector’s available 

knowledge and skills, the personal component is defined by psychological qualities necessary for 

successful professional communication, the behavior one is specified by the available skills of 

professional communication. It has been revealed that communicative, interactive and perceptive 

competences are based on appropriate knowledge, skills and personal qualities of specialist 

personality. The content of notions which were used to define the structural elements of the 

model has been clarified; their connection with the psychological characteristics of professional 

activity and professional communication has been emphasized. The influence of professional 

communication competence level upon the professional activity competence level has been 

indicated; the impact of results of inspector’s professional communication on the results of his 

professional border guard activities has been characterized. 

Keywords: professional communication, knowledge, skills, personal qualities, communication 

competence, communicative competence, perceptive competence, interactive competence. 
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