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проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів 
Навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної 
міліції Київського національного університету внутрішніх 

справ 
 
Актуальність проблеми полягає в тому, що виконання 

службових обов’язків працівниками органів внутрішніх справ 
пов’язано з вирішенням конфліктів між різними верствами на-
селення, затриманням правопорушників та злочинців, у тому 
числі й озброєних, діями в умовах стихійних лих та техноген-
них катастроф, масових безпорядків та групових порушень 
громадського порядку, тощо. Не викликає сумніву, що всі ці 
чинники призводять до екстремального характеру діяльності 
правоохоронців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Що ж таке 
екстремальна ситуація, та яким чином вона впливає на особис-
тість та діяльність працівника міліції? Більшість науковців, да-
ючи визначення екстремальної ситуації, зазначає, що це такий 
складний стан умов діяльності, що загрожує здоров’ю і самому 
життю людини. Деякі автори визначають екстремальну ситуа-
цію як таку, в якій людині важко діяти. Це не зовсім вірно. Уя-
вімо собі таку ситуацію: Людина переходить дорогу, а на неї 
мчить на великій швидкості вантажівка. Екстремальна ситуа-
ція? Але якщо ця людина не бачить вантажівки, то відповідно і 
не усвідомлює загрози для свого життя. Отже ситуація не 
сприймається нею як небезпечна, або екстремальна. Або інший 
приклад. Пригадаємо міфи Древньої Греції, а саме про Дамок-
лов меч. Поки особа не бачила меча, що висів на волосині над її 
головою, доти вона почувалася на троні доволі комфортно. Але 
все змінилося, як тільки вона підняла очі вгору. 
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Враховуючи вищенаведені приклади, можна сформулю-
вати визначення екстремальної ситуації як такого складного 
стану діяльності, що набув для особистості чи групи особливої 
значимості, такі складні умови діяльності, що сприймаються 
особистістю як напружені та небезпечні для життя та здоров’я. 

Отже екстремальна ситуація − це така ситуація, що харак-
теризується певною взаємодією зовнішніх та внутрішніх чин-
ників, що сприяють або перешкоджають здатності особистості 
здолати її. Варто розглянути, що ж саме відноситься до внут-
рішніх та зовнішніх чинників. 

Зовнішній чинник є об’єктивним, тобто незалежним від 
людини, він визначається ситуацією і характеризується такими 
змінними: 

− обмеженим терміном (часом) подолання ситуації. Цю 
змінну можна розглядати як брак часу. Необхідного для засто-
сування всіх можливостей людини, як потенційних, так і резер-
вних, для подолання ситуаційних перешкод (або недосконаліс-
тю самих можливостей, що перешкоджають застосуванню їх у 
короткий термін); 

− зовнішніми обставинами, що виявляються занадто 
складними для їх подолання, що визначається неможливістю 
чи небажанням протистояти їм та боротися з ними. Безперечно, 
що, оцінюючи усю сукупність певних перешкод, які стоять на 
заваді вирішення поставлених завдань, особа намагається усві-
домити складність ситуації і знайти шляхи та засоби її подо-
лання, інакше ситуація кваліфікується як така, що не має вирі-
шення, тобто нездоланна; 

− ризиком для здоров’я, чи, за певних обставин, і життя 
особи. Це дуже важлива перешкода для виконання поставленої 
мети та завдань, оскільки інстинкт самозбереження людини пе-
решкоджає ризикувати власним здоров’ям, а тим більше жит-
тям. Це може спричинюватись досить простим міркування, що 
при збереженні здоров’я і життя, навіть при невиконанні за-
вдання, у подальшому (за певних умов підготовки та удоскона-
лення індивідуальних можливостей), можна виконати завдання 
більш ефективно. Та разом з тим, якщо мотив виконання пос-
тавленої мети чи завдання є важливішим, ніж мотив небезпеки 
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втрати власного життя чи здоров’я, то особа, не вагаючись, бу-
де намагатись виконувати поставлене завдання. Прикладом тут 
може слугувати подвиг Олександра Матросова, що у часи Дру-
гої Світової війни своїм тілом затулив кулеметну амбразуру 
дота. Цей подвиг потім неодноразово був повторений бійцями 
Радянської армії; 

− небажанням оточення розуміти людину. У службовій 
діяльності працівників міліції інколи виникають ситуації, коли 
певні верстви населення або окремі індивіди не бажають його 
розуміти, ставлячи тим самим перешкоди до досягнення поста-
вленої перед ним мети. Ситуація може погіршуватись тим, що 
в певні моменти працівнику міліції буває дуже важко впора-
тись з потоком зовнішнього протистояння; 

− зміною ситуації, тобто виникненням нових проблем за 
наявності старих, а також швидкоплинністю обставин і, в де-
яких випадках, неможливістю швидкої зміни процесу дії. Ситу-
ативними чинниками тут можуть бути складні та небезпечні 
метеорологічні умови, наявність вибухонебезпечних матеріа-
лів, тощо. Але особа розраховує на те, що нові обставини бу-
дуть змінюватись не так швидко, і тому помилково не надає 
відповідного значення цим змінам. Тим більше, що власні мо-
жливості сприйняття не завжди дають змогу фіксувати, класи-
фікувати та впорядковувати у свідомості нові перемінні (як бу-
ло при виконанні службових обов’язків працівниками міліції у 
зоні Чорнобильської катастрофи); 

− позитивним збігом обставин, що дають можливість особі 
подолати ситуацію з найменшими зусиллями. У такій ситуації 
позитивний збіг обставин може посприяти особі досягти бажаної 
мети навіть тоді, коли їй здається, що це досягнення просто не-
можливе. Тим більше, коли особистісні витрати не є дуже вели-
кими. За таких умов особа не тільки швидше досягає поставленої 
мети, але й не прикладає для цього надмірних зусиль; 

− відсутність будь-якої підтримки. Несприятливі умови, 
якими б вони не були складними, не можуть завадити досяг-
ненню певного очікуваного результату. Але, якщо особі потрі-
бно напружувати власні сили на межі можливого, тоді може 
виникнути стан фрустрації, що в свою чергу може призвести до  
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депресії, і, як наслідок, до психічної травми, зводячи нанівець 
усі зусилля особи. 

Ми розглянули типові складові зовнішнього чинника екс-
тремальної ситуації. Але, безумовно, даний перелік є приблиз-
ним і не вичерпним, оскільки кожна екстремальна ситуація є 
неповторною. 

Внутрішній чинник екстремальної ситуації уособлює пе-
вний стан і можливості особистості. Розглянемо його більш до-
кладно на психологічному рівні. 

Психологічний рівень характеризується такими змінними: 
− усвідомленням власного безсилля щодо зміни чи подо-

лання екстремальної ситуації. Не існує меж для людського вдо-
сконалення, тому суто теоретично вважається, що людина мо-
же впоратись з будь-якою ситуацією. Прикладів подібних си-
туацій можна навести безліч, коли особа навіть у надзвичайно 
складній ситуації знаходила бажаний вихід. Але бувають випа-
дки, коли в досить простих обставинах особи з великим вольо-
вим потенціалом не здатні подолати наявну ситуацію. Це свід-
чить про те, що особа свідомо або несвідомо може зашкодити 
собі в досягненні поставленої мети. Тобто сам індивід не до-
зволяє реалізувати надбаний потенціал. Це може бути пояснено 
або наслідками сильного стресу, або високим рівнем тривож-
ності особистості, яка здатна уявити занадто загрозливу карти-
ну ситуації; 

− усвідомлення ризику для власного життя чи здоров’я. 
Ця складова характеризувала також і зовнішній чинник, але 
саме усвідомлення ризику може стати „блоком” у цілеспрямо-
ваних діях особи; 

− невизначеністю ситуації для особи, яка висуває пробле-
му пошуку найкращого рішення. Усім відомі ситуації, коли ми, 
за певних умов, обираємо той чи інший спосіб вирішення за-
вдання. Відомі і такі ситуації, у яких ми знаємо, що і як робити. 
Коли ж ситуація видозмінюється, тоді й постає проблема по-
шуку оптимального варіанту з наявних. У такому разі ціліс-
ність інформації виступає спонукальним моментом вибору 
найкращого рішення; 
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− боротьба мотивів між „хочу” та „можу”. Безсумнівно, 
певна невизначеність між зазначеними положеннями може зве-
сти нанівець будь-які оптимальні дії у тих ситуаціях, коли вони 
стають не тільки неоптимальними, але й недоречними. Не ста-
влячи у певне співвідношення власні бажання та можливості, 
утворюється дисонанс, що перешкоджає ефективності дій осо-
би; 

− боротьба з „самим собою” (невпевненість у власних си-
лах та можливостях, нервовість, самоусунення від боротьби). 
Ця боротьба спонукається внутрішньою невизначеністю особи 
у своїх потенційних можливостях. Ця дуже складна індивідуа-
льна проблема може стати значною перешкодою у досягненні 
поставленої мети; 

− усвідомлення перебування у стресовій ситуації. Коли 
особа потрапляє у ситуацію, з якою раніше не стикалась, а тим 
більше не знає, як її долати, то за цих умов вона перебуває у 
стані нервової та психічної напруги. дію стресу можна розгля-
дати з двох позицій: з позиції позитивного, стимулюючого 
впливу на психіку особи, що виявляється у впевненості та рі-
шучості дій, та з позиції, коли стрес „паралізує” відповідну дія-
льність психіки, що можна спостерігати у нездатності діяти 
ефективно. Існує думка, що стрес може відповідним чином від-
новлювати (нормалізувати) роботу психіки, що зазнала певних 
змін. Але потрібно пам’ятати, що для різних людей однакова 
ситуація не завжди є стресовою, оскільки одні особи вже бува-
ли в подібній ситуації і вміють реагувати на неї, на відміну від 
тих, хто за різних обставин, перебуваючи в таких самих ситуа-
ціях, не зміг навчитись діяти відповідним чином; 

− психічна перевантаженість, усвідомлення власної три-
вожності, необхідність подолання екстремальної ситуації, а та-
кож складність адаптації. Однією з головних причин невідпові-
дності дій наявним умовам виступає психічна перевантаже-
ність. Кожна людина має певну межу психічних можливостей 
організму, які реалізуються у діях через емоційно-вольову го-
товність. Перевантаження значною кількістю інформації, яку 
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необхідно швидко аналізувати. Призводить до неможливості 
розсудливо, логічно мислити; 

− психічний стан невпевненості у собі, психічна неготов-
ність до подолання екстремальної ситуації, прояв емоцій, почут-
тів, усвідомлення проблеми ”існування смерті”, концентрація 
зусиль. Одним з показників готовності особи до ефективних дій 
виступають психічні стани, які вказують на емоційно-вольову 
функціональну готовність до реалізації мети. Людей можна умо-
вно поділити на тих, у кого переважає когнітивна (пізнавальна) 
складова над афективною (емоційною), і навпаки. При перева-
жанні афективної складової особа надто емоційно реагує на екс-
тремальну ситуацію, втрачаючи розсудливість і послідовність у 
діях. Оскільки емоційна сфера пов’язана з вольовою, то можна 
передбачити, що вольова активність такої особи буде перебува-
ти на досить низькому рівні, і навпаки.  

Отже, екстремальна ситуація є змістовним поняттям і уо-
соблює два головні чинники: зовнішній і внутрішній. Далі вар-
то розглянути рівні подолання екстремальної ситуації. Деякі 
автори наводять такі рівні подолання: 

Перший рівень характеризується тим, що особа може по-
долати ситуацію, що виникає самостійно, без сторонньої допо-
моги та концентрації власних зусиль. 

При другому рівні особа концентрує власні зусилля для 
подолання екстремальної ситуації 

На третьому рівні для подолання екстремальної ситуації 
необхідна над концентрація зусиль або залучення власних ре-
зервних можливостей організму (інтелектуальних, фізичних, 
емоційних, вольових). 

Подолання четвертого рівня екстремальної ситуації хара-
ктеризується тим, що для цього необхідно залучення прихова-
них резервів організму, вкрай необхідна стороння допомога або 
сприятливий збіг обставин. 

При настанні п’ятого рівня екстремальна ситуація усві-
домлюється як безвихідна і нездоланна, хоча за певних умов 
(сприятливий збіг обставин, стороння допомога) її можливо 
здолати. 
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Шостий рівень екстремальної ситуації характеризується 
тим, що об’єктивно особа не може здолати ситуацію, що вини-
кає, навіть при концентрації власних зусиль, сторонній допомо-
зі чи сприятливому збігу обставин, хоча вона має впевненість у 
тому, що здолає її. 

При сьомому рівні і об’єктивно, і суб’єктивно особа не 
може здолати екстремальну ситуацію навіть при концентрації, 
надконцентрації власних зусиль і резервів, сторонньої допомо-
ги чи сприятливому збігу обставин. 

Підбиваючи підсумок розгляду питання про сутність і 
зміст екстремальної ситуації, можна зробити такі висновки: ек-
стремальна ситуація характеризується взаємодією зовнішніх і 
внутрішніх чинників, котрі сприяють чи перешкоджають осо-
бистості здолати її; зовнішніми чинниками екстремальної ситу-
ації визначено: обмежений термін подолання екстремальної 
ситуації, навколишні обставини, що виявляються занадто скла-
дними для їх подолання, ризик для здоров’я чи життя людини, 
небажання оточення зрозуміти особу, зміна ситуації та швид-
коплинність обставин, повна відсутність будь-якої підтримки; 
внутрішнім чинником екстремальної ситуації виступає психо-
логічний фактор, яким визначено: усвідомлення особою влас-
ного безсилля щось змінити, усвідомлення ризику та загроз для 
власного здоров’я, невизначеність пошуку оптимального рі-
шення, боротьба мотивів між „хочу” і „можу”, психічна пере-
вантаженість, тривожність і невпевненість у власних силах; ви-
значено рівні подолання екстремальної ситуації, які характери-
зуються здатністю особи до подолання ситуації самостійно, за 
допомогою сторонніх осіб чи сприятливого збігу обставин, пе-
вної неспроможності подолання такої ситуації.  

Висновки. Запропонована схема аналізу перебування 
особистості в екстремальній ситуації надає можливість визна-
чити певний вплив передбачуваних чинників ситуації, здат-
ність працівника міліції за таких умов виконувати  
службові завдання, а також заздалегідь визначати необхідний 
вид психологічної підготовки. 
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