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Постановка проблеми. Професійна діяльність спеціалістів поже-
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жно-рятувальних підрозділів МНС України під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій проходить, як правило, в екстремальних умовах 

під впливом природних, техногенних, соціально-психологічних та ме-

дико-біологічних чинників, які за певних умов можуть провокувати ро-

звиток функціональних розладів [3; 4]. 

Виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації, з психологічної 

точки зору, характеризується негативним впливом на психіку людини ши-

рокого спектра несприятливих, дискомфортних і загрозливих факторів. 

Для мінімізації впливу стрес-факторів надзвичайної ситуації у ря-

тувальників спрацьовує психологічний захист, який дозволяє їм трива-

лий час ефективно виконувати професійні обовязки в зоні лиха [1]. В 

сучасній психологічній науці відсутні прикладні дослідження специфіки 

функціонування механізмів психологічного захисту в осіб, що належать 

до різних верств населення, в умовах надзвичайної ситуації та т.ін. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні існує 

безліч робіт, присвячених психологічним станам рятувальників в різних 

умовах їх професійної діяльності, процесам емоційного вигорання та 

процесам адаптаційних резервів до умов праці [2, 3, 5], але, на жаль, не-

має жодних досліджень щодо функціонування механізмів психологічно-

го захисту в умовах екзистенціальної загрози. 

В своїй дослідницькій роботі «Структурно-функциональна орга-

низація психологічного захисту особистості» [6] Субботіна Л.Ю. розг-

лядає використання механізмів психологічного захисту різними за про-

фесійною спрямованістю групами людей. В її роботі також говориться 

про використання механізмів психологічного захисту різними особисто-

стями, в залежності від їх особистісних структур та професійних особ-

ливостей. 

Мета статті. Висвітлити проблему послідовності функціонування 

механізмів психологічного захисту у рятувальників в ситуації екзистен-

ціальної загрози.  

Виклад основного матеріалу. Досвід роботи з персоналом МНС, 

який був задіяний до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, дозво-

ляє стверджувати, що в умовах надзвичайної ситуації більшість систем 

та механізмів організму людини працює дещо в іншому, незвичному, 

більш інтенсивному, або, навпаки, повільному ритмі. Не є виключенням 

і система функціонування механізмів психологічного захисту, яка роз-

починає свою активну діяльність найпершою та продовжує працювати 

ще доволі довго після завершення робіт з ліквідації наслідків надзви-

чайної події. Все це впливає на поведінкові реакції рятувальника, його 

внутрішні відчуття, професійну діяльність. 

Для збереження психічного здоров’я та професійного довголіття 

рятувальників ми вирішили розглянути, як саме працює система механі-

змів психологічного захисту, та визначити, яку психологічну підтримку 
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може надавати психолог МНС, щоб знизити ймовірність виникнення 

психічної травми у працівників МНС. 

Дослідження функціонування механізмів психологічного захисту 

в умовах надзвичайної ситуації, яка у своїй основі несе реальну екзис-

тенціальну загрозу, проводилось за допомогою методу включеного спо-

стереження та бесіди з рятувальниками під час їх відпочинку.  

Щоб якомога глибше та детальніше розкрити внутрішні пережи-

вання та стан рятувальників, пропонуємо ознайомитися з їх деякими ви-

словлюваннями, в яких вони діляться своїми враженнями від умов жит-

тєдіяльності в зоні надзвичайної ситуації: 

М.О. : «…полум’я неможливо було загасити ані водою, ані спеці-

альною сумішшю, адже навіть невеликий вітер розносив язики полум’я 

на сусідні кущі та дерева. Сосни спалахували, наче сірники. Необхідно 

було постійно озиратися, щоб контролювати стан пожежі, бо вогонь міг 

створити пастку, охопивши тебе з усіх боків…ми намагалися не відхо-

дити далеко та постійно підстраховували один одного.» 

О.П. : «… вогонь йшов прямо на нас, він дуже швидко рухався, ми 

нічого не могли зробити … ми намагалися утримувати полум’я на відс-

тані, але сильний вітер розкинув його на сусідні дерева, і ми опинилися 

серед вогню. Було дуже страшно, й нам довелося залишити обладнання 

і рятувати свої життя…». 

Д.С.: «… Це було наче справжнє пекло! Весь горизонт палав, наче 

в полум’ї, постійний гуркіт вибухів зливалися в загальний грім, від яко-

го пробігав холод по спині, а чорний стовп диму розсіювався по всьому 

небі, наче щось містичне. Він наче проковтував все, що в нього потрап-

ляло. Здавалося, що все це рухається на нас, і порятунок – неможливий 

… Лише постійні крики людей говорили: Не стій! Потрібно діяти! ...». 

С.С. : «...Усі кудись бігли. Вони наче не тямили, що роблять. 

Хтось їхав на машині, хтось на велосипеді, а хтось, просто обійнявши 

своє дитя, біг найдалі від загрози. Сльози котилися з очей дітей та жі-

нок… Нерідко ми зустрічали чоловіків, які вже вивезли до безпечного 

місця родину й поверталися до міста, аби забрати з дому документи, 

коштовні речі, або просто зачинити домівку… ». 

В.С.: «З вертольота нічого не можна було розгледіти. Ми все кру-

жляли та кружляли у небі, але кожна спроба дізнатися хоча б щось увін-

чувалась поразкою. Видимими залишалися лише чорні клуби диму та 

помаранчево-червоне полум’я від вибухів…». 

Вже самі по собі подані вище розповіді рятувальників підтверджу-

ють, що як перша (лісова пожежа), так і друга (вибухи боєприпасів на ар-

тилерійських складах) надзвичайні ситуації були пронизані екзистенціа-

льною загрозою та негативно впливали на загальний стан рятувальників.  

Незважаючи на те, що ситуації екзистенціальної загрози, в яких 



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Вип. 10 

 206 

ми досліджували рятувальників, кардинально відрізнялися одна від од-

ної як за характером протікання, так і за характером аварійно-

рятувальних робіт, що необхідно було виконувати працівникам служби 

МНС України, нам вдалося зафіксувати ряд схожих реакцій та поведін-

ку на стрес-фактори ситуації загрози життю.  

Безпосередньо працюючи разом з іншими рятувальниками в зоні 

надзвичайної ситуації, ми використали метод включеного спостереження, 

який дозволив не лише визначити поведінкові особливості рятувальників 

під час ліквідації лиха, а й дослідити основні механізми психологічного 

захисту, характерні для кожного з виділених нами етапів реагування.  

На основі отриманих нами даних у зоні ліквідації надзвичайної 

ситуації ми змогли побудувати загальний алгоритм реагування на ситу-

ацію екзистенціальної загрози та її переживання рятувальником, у тому 

ж числі й використання ним механізмів психологічного захисту. Загаль-

ний алгоритм використання механізмів психологічного захисту рятува-

льниками в умовах екзистенціальної загрози представлено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Алгоритм роботи механізмів психологічного захисту у рятуваль-

ників в умовах екзистенціальної загрози 

 

За результатами спостереження та аналізом бесіди з рятувальни-

ками ми можемо стверджувати, що найбільш характерною для першого 

етапу перебування в зоні надзвичайної ситуації є дія механізму психо-

логічного захисту «заперечення». Його дія дає змогу рятувальнику не 

сприймати деяких фактів інформації, що несе загрозу або неприємні ві-

дчуття. Фактично начебто відбувається блокування імпульсів від орга-

нів відчуття. При цьому рятувальник бачить та чує загрозливі фактори 

надзвичайної ситуації, але не усвідомлює та не сприймає їх небезпечно-

сті. Такий стан характерний для перших 10-15 хвилин після потраплян-

ня до зони надзвичайної ситуації. 

В цей час у поведінці рятувальників спостерігається шаблонність 

дій; зазвичай вони при цьому мають «холодний», неемоційний, дещо 

агресивний та жорсткий вираз обличчя. Положення на ногах доволі 

стійке, упор робиться на одну ногу, інша лише підтримує рівновагу. 

Мовлення рятувальників у цей час пришвидшене, поспішне, але нечітке, 

їх важко зрозуміти, необхідно прислухатися до кожної фрази.  

Як приклади наведемо декілька розповідей рятувальників про їх 

відчуття відразу після прибуття до зони надзвичайної ситуації. 

А.М. : «…коли я побачив це вогняне пекло, я не знав, що робити 

та з чого починати, ноги немов скам’яніли, я не міг поворушитися декі-

лька секунд… потім я почав допомагати налаштовувати обладнання, 

прокладати рукавну лінію, але при цьому відчуття небезпеки не покида-

ло мене…». 

В.Д. :«… це було щось неймовірне!!! Ніби я потрапив у часи Ве-

ликої Вітчизняної війни. Мої дитячі уявні картинки, які виникали під 

час розповідей дідуся, стали реальністю… Я не вірив своїм очам і все 

повторював собі, що це неправда, це неможливо… Але побачена карти-

на дійсно була реальністю: велике полум’я постійно збільшувалося від 

вибухів снарядів…». 

Звикнувши до нових умов діяльності та частково оцінивши загро-

зу, яку несе надзвичайна ситуація, рятувальник відчуває домінуючу по-

требу у відчутті безпеки, афілітації, що й підштовхує його до переходу 

на наступний етап переживання надзвичайної ситуації. 

Наступним етапом стає усвідомлення своїх емоцій, відчуттів, по-

ведінкових реакцій та прийняття їх. При цьому йде активний пошук ме-

тоду або засобу задовольнити потребу, що виникла (пошук безпеки). У 

рятувальників на цьому етапі мобілізується діяльність усіх систем та 

органів організму, що дає змогу активно протистояти стрес-факторам 
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ситуації. І наступним механізмом психологічного захисту, що починає 

діяти після «заперечення», є «компенсація». Цей механізм дає змогу ря-

тувальнику опанувати свої емоції, знайти і примножити найбільш необ-

хідні відчуття. Наприклад, відчуття страху приписується іншій людині, 

а у своєму образі «Я» з’являється сміливість, тож всі негативні емоції, 

почуття та поведінкові реакції починають приписуватися іншим рятува-

льникам, а все позитивне – собі. 

У поведінці рятувальників при використанні цього механізму 

з’являється штучне демонстрування розкутості та спокою. Ці рятуваль-

ники виділяються більш спокійним темпом ходьби, але кроки при цьому 

є великими. Зазвичай такі рятувальники тримають руки або схрещеними 

на грудях, або на стегнах. Їх мовлення стає помітно голоснішим, та з пе-

вною, неприродною вимовою. 

Виразна дія механізму психологічного захисту в цей період пере-

бування в зоні надзвичайної ситуації проявляється і в розповідях ряту-

вальників при бесідах з ними.  

Для прикладу наведемо декілька розповідей рятувальників про їх 

відчуття.  

С.О.: «…я дуже злякався, але не показував цього іншим, треба бу-

ло тримати себе, як кажуть, у руках. Я тримався з усіх сил. Проявляючи 

всю свою сміливість, ми навіть намагалися розвідати обставини, але ні-

чого нового дізнатися не вдалося. Нам треба було робити хоча б щось, 

адже в очах було видно не просто страх, а якийсь невгамовний жах, 

який не давав спокійно дихати…». 

Д.Д.: «...Ми вже не першу годину намагалися впоратися з вогнем, 

але він не відступав. Я й сам, як і більшість команди, занепав духом, в 

мене з кожною хвилиною все менше залишалося надії, що ми можемо 

щось зробити з цим стихійним лихом, вже доволі сильно відчувалася 

втома, а результатів так і не було… я почав підбадьорювати своїх колег 

та самого себе…в голові почали «крутитися» думки: в нас все вийде – 

тільки треба прикласти сил та старанності…».  

Діяльність механізму психологічного захисту «компенсація» спо-

стерігається протягом 5-ти годин перебування в зоні лиха. Крім того, 

треба констатувати той факт, що практично у більшості рятувальників, 

починаючи з 4-ї години перебування в зоні надзвичайної ситуації, спо-

стерігається включення механізму психологічного захисту «проекція».  

У рятувальників, в яких спостерігалась дія цього механізму пси-

хологічного захисту в поведінці, додавалася закрита поза, м’язове на-

пруження, загальна скутість. Але при жестикуляції їх рухи були доволі 

розмашистими та привертали увагу інших людей. Погляд цих рятуваль-

ників відрізнявся своєю жорсткістю, брови були похмуро зведені, очі 

зщурені. Ці рятувальники під час спілкування постійно прагнули відве-

рнути голову вбік; при цьому їх підборіддя опускалося вниз. Зазвичай в 
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розповідях рятувальників, що використовують цей механізм психологі-

чного захисту, зустрічалися схожі вирази:  

М.М.: «…я побачив розгубленість своїх колег, тож самостійно роз-

почав прокладання рукавної лінії до дерев, що були охоплені полум’ям… 

Я зовсім не відчував страху, мені навіть сподобалася моя власна реакція, 

ось у В.Л. навіть руки тремтіли, так він злякався (посмішка)…». 

О.Г.: «…не знаю, як так можна… невже йому було так погано, що 

він нічого не зробив для команди. Йому б мало бути соромно за свій 

вчинок, а він навіть цього не відчуває. Я, незважаючи на біль у спині, 

все ж таки виконував всю необхідну роботу. Боягуз він, ось хто. Я ж не 

злякався! Я ж робив, хоча й не в самому епіцентрі пожежі! Нехай я не 

гасив полум’я, але ж я допомагав населенню села провести всі необхідні 

профілактичні заходи…».  

А.Л.: «Ні, мені зовсім не було страшно. Навпаки цікавила нестан-

дартність усієї ситуації. Я навіть почав відчувати наплив енергії, мені 

треба було щось робити, а командир не пускав… Каже, немов небезпеч-

но! Що ж - я маленький? Сам не розумію, куди можна лізти, а куди ні. 

Теж мені – наляканий.».  

Протягом 5-ти годин перебування в зоні надзвичайної ситуації ря-

тувальники відмічають для себе найбільш безпечні місця та позиції, тож 

домінуюча потреба у безпеці частково задовольняється, тобто рятуваль-

ники розуміють, як діяти та куди сховатися в разі наближення загрози. 

У цю мить у працівників МНС виникає інша потреба – потреба у свобо-

ді, незалежності та автономії від інших людей, які знаходяться у зоні 

лиха. А це, у свою чергу, створює підґрунтя для переходу на наступний 

етап переживання самим рятувальником надзвичайної ситуації.  

Для реалізації нової потреби рятувальник починає «обманювати 

самого себе» та використовувати або механізм психологічного захисту 

«заміна», або механізм психологічного захисту «витиснення».  

Для рятувальників на цьому етапі переживання надзвичайної си-

туації характерними є: трансформація дій в активну, але не відповідну 

для даної ситуації форму, швидкість рухів – вони стають доволі різкими 

та «незграбними». В мовленні цих рятувальників дуже помітними ста-

ють коливання темпу – вони то дуже швидко говорять, то раптово по-

чинають говорити надто повільно.  

Є ще один із варіантів поведінки рятувальників, що є характерним 

для цього етапу, це: сутула спина, плечі нахилені вперед, поза часто 

змінюється, у сидячому положенні ноги та руки зазвичай схрещені. Ря-

тувальники наче «втягнуті» самі в себе, голова опущена, мовлення стає 

тихим та без виразних інтонацій. 

У розповідях рятувальників нами було виявлено факти, що підт-

верджують дію механізмів психологічного захисту «заміна» та «витис-

нення»: 
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І.М.: «…я майже нічого не пам’ятаю, час ніби зупинився. Мені зда-

валося, що пройшло декілька годин, а вже минав 2-й день нашого знахо-

дження у штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми, можна 

сказати, й звикли до цих періодичних вибухів, що інколи лунали…». 

Р.К.: «Я був дуже роздратований, бо мені оголосили догану, але ж 

я нічого не зробив… невже я не маю часу, щоб поговорити з дружиною, 

сказати, що я живий та здоровий, вона ж хвилюється. В мене маленька 

хвора донька вдома залишилася, і мене турбував її стан.».  

А.П.: «… я майже нічого не пам’ятаю, лише деякі факти… ми то 

намагалися загасити полум’я, то знов відступали… а потім необхідно було 

швидко змінити напрямок руху, і лише коли полум’я пройшло далі, ми 

зрозуміли, що згоріли деякі наші інструменти…дивно, але я зазвичай до-

сить уважний та відповідальний, а тут навіть сам не розумію, що сталося». 

Під дією механізмів психологічного захисту «заміна» та «витис-

нення» рятувальники знаходяться приблизно до 3 діб, що дає їм змогу 

відпочити від постійних контактів один з одним, з постраждалими та 

іншими групами людей, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації. 

Цей період для особистості рятувальника є дуже важливим, адже він дає 

змогу емоційно відсторонитися від обставин екзистенціальної загрози. 

Можна сказати, що такі дії, на підсвідомому рівні, є профілактикою 

емоційного вигорання, яке може статися, якщо рятувальник не буде 

«поєднувати» активну емоційну залученість із байдужістю. 

Задовольнивши потребу в автономії та самостійності, рятувальник 

починає відчувати необхідність у власному відтворенні інформації. У 

цей період працівники МНС України жваво розповідають про стан над-

звичайної ситуації, що існує на даний момент розмови, висувають свої 

версії причин та наслідків лиха. Вони починають відчувати себе «госпо-

дарями ситуації», їх тішить те, що до них звертаються та просять про 

допомогу. На цьому етапі найбільш активно діють механізми психоло-

гічного захисту «інтелектуалізація» та «регресія». Незважаючи на такі 

різні за характером механізми, саме вони дають змогу реалізувати акту-

альну на даний момент потребу.  

Для дій рятувальників на даному етапі переживання надзвичайної 

ситуації характерні: монотонність та однотипність у рухах, їм подобається 

вистукувати пальцями, ногою якийсь конкретний ритм. Вони часто тор-

каються частин обличчя (потирають очі, ніс, вуха), одежі, аксесуарів (пос-

тійно знімають та одягають окуляри). Їх мовлення є повільним, місцями 

навіть дуже повільним, темп незмінний, але з чіткою та вірною вимовою. 

Рятувальники не відчувають ніякого дискомфорту, як емоційного, так і фі-

зичного (дію цих механізмів психологічного захисту зафіксовано у ряту-

вальників із 3-ї по 10-у добу перебування в ситуації екзистенціальної за-

грози). Наведемо декілька висловлювань із бесід з рятувальниками: 

М.І.: «… нехай ми не змогли загасити полум’я, нехай ми відсту-
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пили, але ж ми змогли обмежити його наступ, ми перестрахували себе, 

зробивши декілька перепон…ми ж не дали вогню захопити село».  

І.П.: «Я вважаю, що працівники складу самі винуваті в катастрофі, 

але ж усім до моєї думки байдуже. Там точно все не чисто:, не могли 

складські приміщення загорітися від недопалку, це просто неможливо… 

це, напевно, було сплановано та спеціально підготовлено; тільки надав-

ши всьому цьому багато «шуму», можливо було замісти сліди скоєно-

го…Я все зрозумів ще з початку, але хто буде мене слухати…». 
О.Г.: «…ми з хлопцями, аби розрядити хоч як обстаовку, так ска-

зати, збору «врожаю» згорілих боєприпасів почали штовхати уламки, 
немов футбольний м’яч,…ні страху вже не було, адже вони вже не ро-
бочі, – навпаки, ми сміялись та жартували».  

Після задоволення цієї потреби виникає нова домінуюча потреба – 
потреба у прийнятті самого себе таким, яким є. Для реалізації цієї пот-
реби включаються механізми психологічного захисту «реактивне утво-
рення» та «компенсація». Дія цих механізмів спрямована на загартову-
вання у рятувальників більш позитивних якостей, що, на їх думку, є 
більш прийнятними у суспільстві та колективі. Тож, відчувши себе си-
льним, сміливим, розумним, рятувальник починає відчувати потребу 
бути потрібним у команді.  

Для рятувальників, на цьому етапі, характерними є стримані рухи, 
які спрямовані на підтримку збереження власної «інтимної особистісної 
зони», стереотипна посмішка, покусування губ тощо. 

Така поведінка з’являється на 10-11-ту добу перебування у зоні 
надзвичайної ситуації та спостерігається до кінця проведення аварійно-
рятувальних робіт.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином 
ми визначили чіткий алгоритм включення кожного з механізмів психоло-
гічного захисту у рятувальників, що знаходяться в умовах екзистенціаль-
ної загрози. За допомогою цього алгоритму можна визначити, які з меха-
нізмів є «робочими», найбільш застосовними, актуальними на кожному з 
етапів переживання надзвичайної ситуації. Це також дає нам змогу у по-
дальшому розробити дієві рекомендації з надання необхідної психологі-
чної підтримки та допомоги щодо включення у роботу необхідного для 
даного етапу механізму психологічного захисту і зменшення нервового 
напруження, наявного при переживанні екзистенціальної загрози.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ  

РЯТУВАЛЬНИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОГО  

СТАНОВЛЕННЯ 

 
У статті наведено дані щодо особливостей змін у виразності основних показ-

ників внутрішнього локусу контролю рятувальників в залежності від етапу їхнього 

професіогенезу. 

Ключові слова: рятувальник, локус контролю, рівень інтернальності. 

 

В статье приведены данные об особенностях изменений в выраженности основ-

ных показателей внутреннего локуса контроля спасателей в зависимости от этапа их 

профессиогенеза. 

Ключевые слова: спасатель, локус контроля, уровень интернальности. 

 

Постановка проблеми. Кожна професія, в тому числі і професія 

рятувальника висуває свої вимоги до особистості спеціаліста. У зв’язку 

з цим актуальним є вивчення змін, що виникають в особистості курсан-

тів на різних етапах їх професійної підготовки у вищі за обраною спеці-

альністю, з точки зору системно стильового підходу до дослідження 

особистості як багатомірної та багаторівневої, але в той же час цілісної 

системи. Розгляд особистості в динаміці додає до багатомірної структу-

ри особистості ще й вимір, який пов’язаний з різними ситуаціями про-

яву її активності.  

Слід зауважити, що особистість фахівця аварійно-рятувального 

підрозділу, перш за все, як система соціально важливих індивідуально-

психологічних характеристик, формується в процесі багаторівневих 

професійних відносин  та програми спеціального навчання.   

Етапи професійного становлення рятувальників проходять на ос-

нові загального особистісного розвитку, результатом чого є формування 

необхідних професійних якостей фахівця або підвищення їх рівня.  

Професіогенез особистості має динамічний характер та залежить 


