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В статье представлены результаты исследования профессиональной мотивации кино-

логов-спасателей. Полученные экспериментальные данные выявили различия в степени вы-
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ный профиль кинологов-спасателей. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, що кінологічні підрозділи 

ДСНС України створено лише у 2006 р., за цей короткий час їхню діяльність 

було високо оцінено як в Україні, так і на міжнародному рівні. Так, у рейтин-

гу Міжнародної організації рятувальних собак (International Rescue Dog 

Organization – IRO) кінологічні підрозділи ДСНС України знаходяться в пер-

шій п’ятірці за кількістю вищих міжнародних класів і рівнем підготовки кі-

нологічних розрахунків (серед 110 національних кінологічних організацій із 

38 країн світу, які є членами IRO) [6]. 

Кінологи-рятувальники працюють в екстремальних умовах, вони од-

ними з перших проводять розвідку, пошук постраждалих і первинну оцінку 

становища в зоні надзвичайної ситуації. Їхня професійна діяльність пов’язана 

з рятуванням людей, тварин, матеріальних цінностей, пошуком постраждалих 

та загиблих людей, роботою на висоті, з обмеженою видимістю, зі значним 

фізичним та психічним навантаженнями тощо.  

Професійна придатність до професії кінолог-рятувальник визначається 

рядом особистісних властивостей і перш за все характером мотиваційної сфе-

ри – змістом мотивів, їх спрямованістю та ступенем активності. Перевірка 

мотиваційної складової особистості до відповідності існуючим вимогам май-

бутньої спеціальності є важливим етапом відбору кандидатів до кінологічної 

служби. Це найголовніша умова, яку висуває професія до фахівця. Від моти-

ваційних чинників залежить індивідуальна ефективність діяльності. Мотива-

ція може компенсувати деякі недоліки на рівні розвитку ряду професійно ва-

жливих якостей і  в організації службової діяльності, але слабку мотивацію 

практично неможливо будь-чим замінити. 
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Вибір професії ґрунтується на потребах людини. Люди, які обирають 
професію кінолог-рятувальник, з дитинства люблять собак, мають великий 
досвід взаємодії з ними, але головне те, що вони активно цікавляться темати-
кою піклування, годування, дресирування собак. На думку віце-президента 
Міжнародної організації кінологів-рятувальників IRO Детлефа Кюна, «пра-
цювати кінологами можуть лише самовіддані люди, свого роду фанати цієї 
справи, для яких не існує байдужості» [6]. 

У роботі з чотирилапим другом на перший план виходить безмежна 
любов до тварини та вміння працювати в парі з вихованцем. Крім того, для 
рятувальника кінологічної служби дуже важливо навчитися розуміти те, що 
собака хоче повідомити. Кінолог-рятувальник і тварина створюють спаяну 
пару – кінологічний розрахунок. Взаємодія між ними налагоджена до довер-
шеності: розуміють один одного з півслова, з півпогляду. 

Професіоналізм кінолога – це не стільки результат навчання, скільки 
наслідок способу життя, пов’язаного з постійною взаємодією із тваринами. 
Слід відмітити, що рятувальна діяльність теж є провідною. Прагнення пер-
шим приходити на допомогу пояснює не лише альтруїстичні нахили, але й 
життєву позицію особистості кінолога-рятувальника. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз мотиваційної сфери 
фахівців пожежно-рятувальної служби зроблений у наукових працях 
Ю.В. Бессонової, В.А. Бодрова, В.П. Бута, В.В. Вареника, Л.А. Гонтаренко, 
Г.С. Грибенюка, А.С. Куфлієвського, Д.В. Лєбєдєва, С.М. Миронця, 
І.О. Полякова, Є.М. Рядинської, А.Г. Снісаренка, О.В. Тимченка, М.В. Фомича 
та інших. Вони  дослідили мотивацію у професійній діяльності пожежного-
рятувальника, начальника караулу, працівника чергово-диспетчерської служби, 
фахівця водолазних формувань аварійно-рятувального підрозділу, фахівця Дер-
жавної воєнізованої гірничорятувальної служби, газодимозахисника-
рятувальника і фахівця Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби 
пошуку і рятування туристів тощо.  Мотиваційний аспект професійної діяльнос-
ті кінологів-рятувальників ДСНС України серед науковців не досліджувався.  

Мета. Виявити основні мотиви, які спонукають людину вибирати служ-
бу в кінологічних підрозділах, та побудувати мотиваційний профіль кіноло-
гів-рятувальників. 

Виклад основного матеріалу. Професійна мотивація досліджувалася 
серед працівників кінологічної служби. В експерименті взяли участь 52 особи 
віком від 18 до 54 років, з різним стажем роботи.  

Для вирішення поставлених завдань на початковому етапі емпіричного 
дослідження нами було використано метод експертного оцінювання, що ґру-
нтується на аналізі думки експертів. Експертами виступили 20 фахівців, які є 
визнаними професіоналами в роботі кінологічних підрозділів (начальники, 
заступники, судді IRO тощо). За допомогою експертів усіх учасників експе-
рименту розділили на дві групи. 

До першої групи (більш досвідчені) увійшли 29 осіб віком від 20 до 54 
років. Стаж служби в кінологічному центрі становить від 2 до 6 років. Такі 
досліджувані, за оцінкою експертів, при виконанні службових завдань мають 
підготовлених і атестованих за міжнародними стандартами собак, щорічно 
проходять атестацію; ефективно налагоджують контакт із твариною; діють 
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впевнено, самостійно, планомірно, упорядковано; в екстремальних ситуаціях 
добре контролюють свої емоції та поведінку; досягають потрібного результа-
ту за рахунок досвіду роботи. 

До другої групи (початківці) увійшли 23 особи віком від 18 до 34 років. 
Стаж служби становить від 6 місяців до двох років. Професійна діяльність та-
ких кінологів-рятувальників на етапі становлення. Їх собаки ще не проходили 
атестації, відповідно початківців не залучали до діяльності в умовах надзви-
чайної ситуації. Брак досвіду накладає відбиток на особистісні якості та пове-
дінку початківців. У професійній діяльності кінологи-рятувальники другої 
групи не завжди досягають від свого вихованця чіткого та правильного вико-
нання команд, оскільки їх взаємодія із собакою не настільки досконала. Ось 
чому вони відчувають себе не зовсім впевнено, іноді є напруженими, тривож-
ними, самооцінка є нестабільною. 

Початковим етапом дослідження стало проведення опитування праців-
ників кінологічної служби з метою визначення основних мотивів їх вступу на 
службу до ДСНС України.  

Вивчення професійної мотивації кінологів-рятувальників проводилося 
нами у два етапи: 

1) вивчення та аналіз мотивів обрання професії [2, 5] (мотиви вступу на 
службу до кінологічних підрозділів ДСНС України) дозволило побудувати 
ієрархію домінуючих мотивів та визначити структури об’єктивних та 
суб’єктивних факторів, які обумовили вибір особистістю даної професії; 

2) побудова мотиваційного профілю кінолога-рятувальника. 
З метою визначення мотивів вступу на службу в кінологічні підрозділи 

ДСНС України (див. табл. 1) нами було проведено анкетування. Зокрема се-
ред представлених мотивів особлива увага приділялася визначенню таких, що 
спонукали кінологів-рятувальників обрати саме цю професію.  

Таблиця 1 

Ієрархічна структура мотивів обрання професії кінолог-рятувальник 

ДСНС України 

Мотиви обрання професії 
1-а група 2-а група 

φ 
(%) Ранг (%) Ранг 

Сімейна традиція 6,69 9 5,81 8 0,47 

Прагнення до роботи, пов’язаної з наданням допо-
моги іншим людям 

16,11 1 16,00 2 0,04 

Прагнення до морального задоволення від роботи 10,33 5 17,81 1 2,67* 

Прагнення до ризику, небезпеки, можливості про-
явити себе 

10,64 4 12,00 4 0,54 

Прагнення «себе перебороти», змінити характер, 
стати впевненішим 

8,81 6 9,45 5 0,31 

Змістовний інтерес до роботи в рятувальних під-
розділах 

12,77 3 13,82 3 0,36 

Можливість мати стабільний заробіток 14,59 2 8,73 6 2,26* 

Випадковий збіг обставин 4,26 10 3,64 10 0,44 

Невдоволення колишньою роботою 8,51 7 5,09 9 1,67* 

Приклад друзів і знайомих, що працюють у кіноло-
гічних підрозділах ДСНС України 

7,29 8 7,64 7 0,15 

*р ≤ 0,05 
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Отримані під час дослідження результати дозволили констатувати іс-
нування певних розходжень у ступені виразності професійних мотивів у виді-

лених нами групах кінологів-рятувальників. 
Перші достовірні розходження було відмічено стосовно частоти вибору 

за мотивом «прагнення до морального задоволення від роботи». Якщо для 1-ї 
групи даний мотив є неактуальним і оцінюється середніми показниками 

(10,33 %), то для респондентів 2-ї групи мотив «прагнення до морального за-
доволення від роботи» має перевагу над іншими мотивами (17,81 %). Це мо-

жна пояснити тим, що більшість початківців кінологів-рятувальників знахо-
дяться на шляху професійного становлення. Вироблені в суспільстві загаль-

ноприйняті тенденції вони сприймають за власні принципи. 
Аналогічна тенденція спостерігається стосовно виразності мотиву 

«можливість мати стабільний заробіток». Для 1-ї групи питання матеріально-
го забезпечення має переважне значення (14,59 %), оскільки багато співробі-

тників мають сім’ї й є їх годувальниками. Для 2-ї групи такий мотив не надто 
вагомий, і цьому є пояснення. Серед початківців в основному молоді люди, 

для яких професія уявляється як романтичне захоплення.  
Мотив «невдоволення колишньою роботою» як у 1-ій (8,51 %), так і у 

2-ій (5,09 %) групах не представляє особливої значущості, але має певні роз-
біжності в підсумкових результатах. 

Слід зазначити, що за іншими професійними мотивами значних розхо-
джень між 1-ю та 2-ю групою не виявлено. Крім того, мотиви «змістовний ін-

терес до роботи в рятувальних підрозділах» і «прагнення до ризику, небезпе-
ки, можливості проявити себе» як у 1-й, так і в 2-й групах за рангом співпали 

та розглядаються в межах однієї похибки. 
Подальший аналіз рангової структури виразності мотивів обрання пра-

цівниками кінологічних підрозділів своєї професії дозволив у кожній групі 
виділити домінантні мотиви. За допомогою побудови ієрархії цих мотивів 

можна визначити мотиви, які мають провідне значення та найбільше вплива-
ють на вибір професійної діяльності кінологів-рятувальників. 

Проведений аналіз загальної середньо-групової тенденції виразності 
мотивів вступу на службу до кінологічних підрозділів має такий вигляд 

(рис. 1). 
Виняток складає пара «можливість мати стабільний заробіток» (зазна-

чена в 1-й групі досліджених) – «прагнення «себе перебороти», змінити хара-
ктер, стати впевненішим» (відмічається в 2-й групі учасників експерименту). 

Наступним етапом дослідження стало визначення змістовної структури 
мотивації. Вибір мотиваційної структури базується на ієрархічній моделі кла-

сифікації потреб А. Маслоу [3], в межах якої групи потреб упорядковані в 
ціннісні ієрархії відповідно до їхньої ролі в розвитку особистості. А. Маслоу 

розглядає потреби від нижчого класу до вищих:  
1) фізіологічні потреби (голод, спрага, дихання, сексуальність, сон та 

інші потреби організму); 
2) потреби в безпеці (відчувати себе захищеним, позбавитися від стра-

ху та невдач); 
3) потреба в соціальних зв’язках (любові, приналежності, спілкуванні 

тощо);  
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4) потреба в самоповазі (досягненні, визнанні, схваленні, компетентності); 
5) пізнавальні потреби (знати, уміти, розуміти, досліджувати); 
6) естетичні потреби (гармонія, порядок, краса); 
7) потреба в самоактуалізації (реалізація власних цілей, можливостей, само-

вдосконалення себе як особистості, потреба в розумінні цінностей і сенсу життя). 
Потреби вибудовано в ієрархічну піраміду, на вершині якої перебуває 

потреба в самоактуалізації. Вона вказує бажання людини до саморозвитку, 
особистісного зростання та самовдосконалення.  

Мотиваційну сферу особистості В.Е. Мільман розглядає як перелік або 
ієрархію реалізованих фахівцем діяльностей, їх мотивів і умов, цілей та засо-
бів [4]. Автор виділяє споживчу тенденцію, до якої відносить задоволення по-
треб життєзабезпечення та самозбереження, одержання необхідних умов ко-
мфорту та гарантій безпеки, статусу та впливу.  

Продуктивна мотивація, за В.Е. Мільманом, визначає потенціал до ак-
тивної життєвої позиції, творчості та розвитку особистості. Продуктивний 
тип мотивації є цілковито усвідомленим, він забезпечує формування суспіль-
но важливих матеріальних і духовних цінностей.  

Споживчий тип мотивації спрямований на підтримку життєдіяльності 
особистості та є похідним від природних потреб. 

Вивчення зазначених типів мотивації дозволило отримати ряд резуль-
татів, які подано в таблиці 2. 

Наведені в таблиці 2 дані дозволили констатувати існування ряду дос-
товірних розбіжностей у виразності основних мотивів поміж досліджуваних 
кінологів-рятувальників у групах, які мають певні відмінності, що пов’язані з 
досвідом професійної діяльності. Так, перші достовірні розходження було 
відзначено стосовно виразності такого мотиву як «комфорт», що належить до 
споживчої тенденції. У 2-й групі досліджуваних, у порівнянні з 1-ю групою, 
переважає саме цей мотив. Результати в даному випадку є достовірними на 
рівні p ≤ 0,05. Можна припустити, що досліджувані 2-ї групи більше потре-
бують комфортного існування та безпечної життєдіяльності.  

Таблиця 2 

Домінуючі мотиви кінологів-рятувальників ДСНС України 

Мотиви 
1-а група 

(М ± m) 

2-а група 

(М ± m) 

t 

(1,2) 

Споживча      
тенденція 

Підтримка життєзабезпе-
чення (Ж) 

12,6±3,2 15,5±1,93 1,68 

Комфорт (К) 14,0±2,28 17,0±0,71 2,81* 

Соціальний статус (С) 18,2±5,11 20,25±3,11 0,74 

Спілкування (О) 19,4±4,22 22,0±0,71 1,35 

Продук-
тивна 

тенденція 

Загальна активність (Д) 13,8±4,26 16,75±2,28 1,33 

Творча активність (ДР) 20,6±4,18 19,75±2,05 0,4 

Суспільна корисність (ОД) 14,4±3,77 20,25±2,68 2,59* 

*р≤0,05 

 
Подібні значущі відмінності зафіксовано у виразності і такого мотиву 

як «суспільна корисність». Такий мотив вважається достовірно вищим у по-
чатківців кінологів-рятувальників, ніж у досвідчених колег. На нашу думку, 
такі відмінності пов’язані з тим, що:  
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1) досвідчені працівники у певній мірі недооцінюють важливість влас-

ної роботи;  

2) початківці схильні ідеалізувати обрану професійну діяльність. 

Як у 1-ій, так і у 2-ій групах відмічено сумарну перевагу мотивів спо-

живчої тенденції над продуктивною тенденцією. 

Після визначення спрямованості було побудовано мотиваційні профілі. 

Середні показники за сумою балів за кожною шкалою дозволили побудувати 

мотиваційні профілі за двома групами (рис. 2.).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.‒ Усередненні мотиваційні профілі кінологів-рятувальників  

ДСНС України. 

 

Аналіз середньостатистичних показників 1-ї групи дозволив встанови-

ти «прогресивний» тип мотиваційного профілю. Такий профіль характеризу-

ється загальним перевищенням розвиваючих мотивів у досвідчених кінологів-

рятувальників (Д, ДР, ОД) над загальним рівнем мотивів підтримки (Ж, К, С) 

та виражається на графіку підвищеною профільною лінією зліва направо. 

Аналіз середньостатистичних показників 2-ї групи також свідчить про 

«прогресивний» тип мотиваційного профілю: сума показників, що відносять-

ся до продуктивної тенденції (Д, ДР, ОД), є більшою за суму споживчої тен-

денції (Ж, К, С). У починаючих кінологів-рятувальників більш виразно, ніж у 

досвідчених колег, простежується на графіку загальна тенденція до розвитку, 

досягнення, розширення предметної та соціальної сфер діяльності. 

За результатами проведеної методики можна констатувати, що «про-

гресивний» тип мотиваційного профілю має прямий зв'язок з успішністю 

професійної діяльності. 

Висновки. У результаті дослідження мотиваційної складової кінологів-

рятувальників ДСНС України проведено рейтинговий аналіз структури вира-

зності мотивів, що впливають на вибір даної професії. Виявлено, що в 1-й 

групі (досвідчених) рятувальників кінологічних підрозділів провідними ви-
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ступають мотиви прагнення до роботи, пов’язаної з наданням допомоги ін-

шим людям; можливості мати стабільний заробіток; змістовного інтересу до 

роботи в рятувальних підрозділах; прагнення до ризику, небезпеки, можливо-

сті проявити себе; прагнення до морального задоволення від роботи. У кіно-

логів-рятувальників 2-ї групи (початківців) головними є мотиви прагнення до 

морального задоволення від роботи; прагнення до роботи, пов’язаної з надан-

ням допомоги іншим людям; змістовний інтерес до роботи в рятувальних 

підрозділах; прагнення до ризику, небезпеки, можливості проявити себе; пра-

гнення «себе перебороти», змінити характер, стати впевненішим тощо. 

Для двох груп досліджуваних наявним є «прогресивний» тип мотива-
ційного профілю. В ієрархічній мотиваційній структурі кінологів-
рятувальників вищі потреби є більш значущими, ніж природні потреби. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ КАК МЕТОД ПО-

ВЫШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

КАНДИДАТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  

 
В статье рассматриваются результаты апробации комплексной психологической про-

граммы по повышению уровня готовности к обучению в военном вузе. Описываются спо-
собы интеграции психологических воздействий, с целью повышения уровня психологичес-


