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У статті проаналізовано роль та функції емоцій в екстремальних ситуаціях, що 

пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах. Дається характеристика екстрема-

льної ситуації як різновиду життєвої та емоціогенної ситуації. Доводиться значущість ком-

плексного вивчення ролі та функціонування емоцій у діяльності в екстремальній ситуації. 

Ключові слова: емоція, екстремальна ситуація, життєва ситуація, емоціогенна ситуація. 

 

В статье проанализированы роль и функции эмоций в экстремальных ситуациях, свя-

занных с профессиональной деятельностью в особых условиях. Дается характеристика экс-

тремальной ситуации как разновидности жизненной и эмоциогенной ситуации. Аргументи-

руется значимость комплексного изучения роли и функционирования эмоций в деятельнос-

ти в экстремальной ситуации. 

Ключевые слова: эмоция, экстремальная ситуация, жизненная ситуация, эмоциогенная 

ситуация. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні накопичено велику кількість аргу-

ментів на користь неможливості дослідження особистості поза контекстом 

ситуації та ситуаційних впливів [4; 8; 10]. Це обумовлює особливе значення 
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дослідження екстремальної ситуації як виду життєвої ситуації у психології 

діяльності в особливих умовах.  

Екстремальні ситуації виникають в особливих умовах діяльності та по-

в'язані з дією екстремальних факторів [11]. Однак залишається відкритим пи-

тання про співвідношення особистісних і ситуаційних факторів у детермінації 

поведінки людини [4; 10]. У зв'язку із цим потребують дослідження особли-

вості сприйняття екстремальної ситуації особистістю, стратегії поведінки в 

екстремальний ситуації, особливості регуляції діяльності в екстремальній си-

туації тощо. 

Проблеми у визначенні та класифікації екстремальних ситуацій також 

відбиваються у виділенні психодіагностичних критеріїв і розробленні інстру-

ментарію для дослідження взаємозв'язку особистості та ситуації [4; 10]. 

Практична психологія, у зв'язку з екстремальними ситуаціями фіксує, 

дві проблеми:  

1) збільшення кількості людей, що брали у них участь;  

2) зростання частки «людського фактора» у виникненні екстремальних 

ситуацій.  

Обидві проблеми вимагають розробки психологічних підходів, методів, 

технологій, які б могли бути протиставлені негативному впливу екстремаль-

ної ситуації на особистість [10].  

У свою чергу професійна діяльність в екстремальних ситуаціях визначає 

підвищені вимоги до індивідуально-психологічних особливостей професіона-

ла, які стосуються когнітивної, емоційно-вольової та комунікативної сфер осо-

бистості [2; 11]. Однак недостатньо володіти потрібними психологічними осо-

бливостями, також для професіонала важливою є впевненість у здатності реа-

лізувати ці якості в певній ситуації. Тому у психології діяльності в особливих 

умовах при дослідженні цих психологічних особливостей особлива увага при-

діляється емоційній сфері особистості. Це пов'язано із необхідністю ефектив-

них механізмів емоційної саморегуляції, які знижують імовірність дезорганіза-

ції поведінки, забезпечують психологічну адаптацію та відновлення [6; 11].  

Отже проблема емоційної регуляції потребує розгляду у ситуаційному 

контексті, бо виникнення емоцій та їх регуляція прив’язані до конкретної си-

туації. Тому виявляється актуальним комплексний розгляд ролі та функцій 

емоцій в екстремальній ситуації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням емоційної сфе-

ри особистості займалися такі вчені як: П.К. Анохін, І. Додонов, Є.П. Ільїн, 

А.К.Осницький, Є.В. Філіпова, П.М. Симонов, Н.Н. Ланге, Д. Ліндсей, 

П. Фресс, П.М. Якобс, Дж. Уотсон, К. Ізард, П. Екман та ін. [5; 6; 9]. Аналіз 

цих досліджень показав, що в них недостатньо вивченими залишаються особ-

ливості проявів емоційної сфери у різноманітних ситуаціях. 

У свою чергу проблемами психології життєвих ситуацій займалися такі 

дослідники: Г. Олпорт, В. Мішель, Д. Магнуссон, Л.Ф. Бурлачук [4], Н.В. 

Парфенова [10] та ін. Проблемами психології екстремальних ситуацій займа-

лися Б.А. Смірнов [11], О.В. Долгополова [11], Н.В. Павлик [2], В.В. Стасюк 

[3], О.С. Ширяєва [12] та ін. У роботах цих дослідників здійснюється визна-

чення поняття ситуації, її класифікація, акцент робиться на співвідношенні 
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ситуативних та особистісних факторів поведінки. При цьому мало вивченими 

є особливості емоційної регуляції, прояву емоцій та емоційних процесів і ста-

нів залежно від виду життєвої ситуації, зокрема екстремальної ситуації.  

Отже, аналіз останніх досліджень показав, що мало вивченою залиша-

ється проблема механізмів емоційної регуляції діяльності в екстремальній си-

туації. 

Мета статті: проаналізувати роль та функції емоцій в екстремальних си-

туаціях, пов’язаних із професійною діяльністю в особливих умовах. 

Виклад основного матеріалу. Л.Ф. Бурлачук [4], Є.Ю. Коржова [4] у 

загальному вигляді під ситуацією розуміють природний сегмент соціального 

життя, який визначається залученими до неї людьми, місцем дії, сутністю ді-

яльності. Ситуація або комплекс ситуацій завжди є «життєвими», тому що є 

частиною життєвого шляху людини, ситуація включає в себе сукупність зна-

чущих подій та обставин, що впливають на світосприйняття та поведінку у 

даний життєвий період, на адаптацію людини, особистість безпосередньо 

«стикається» із соціальною ситуацією [10]. 

Екстремальні ситуації виникають в особливих умовах діяльності та по-

в'язані з дією екстремальних факторів [3; 11; 12]. Б.А. Смирнов та О.В. Дол-

гополова під екстремальними чинниками робочого середовища розуміють до-

сить жорсткі умови середовища, не адекватні вродженим та набутим власти-

востям організму. Ці екстремальні фактори можна розділити на психологічні 

та фізіологічні, фактори внутрішніх і зовнішніх умов діяльності [11].  

До характеристик екстремальної ситуації відносяться:  

1) раптовість настання, що вимагає спеціальної готовності до впливу ек-

стремальних факторів;  

2) різкий вихід за межі норми звичних дій та станів;  

3) насиченість ситуації, що розвивається, протиріччями, що вимагають 

оперативного вирішення;  

4) темпоральність змін, або прогресуючі зміни в обставинах, умовах дія-

льності; елементів, зв’язків і відносин екстремальної ситуації;  

5) зростання складності процесів, що протікають, у зв'язку із прогресую-

чими змінами та новизною ситуативних протиріч, станів;  

6) перехід ситуації у фазу нестабільності, вихід за межі критичності;  

7) породження змінами небезпек і погроз;  

8) насиченість ситуації невизначеністю;  

9) зростання напруженості для суб'єктів екстремальної ситуації [10].  

Професійна діяльність в екстремальних умовах вимагає наявності у лю-

дини певного типу структури особистості та професійних якостей, а саме: си-

льного типу нервової системи, стресостійкості, врівноваженості, гнучкості 

мислення, здатності до швидкого переключення уваги, саморегуляції емоцій 

та поведінки, наявності оптимального рівня тривожності, інтернального ло-

кусу контролю, позитивного ставлення до себе та до інших [1; 2; 11]. Все ви-

ще викладене наводить на думку про те, що професійна діяльність в екстре-

мальних умовах потребує уміння свідомо актуалізувати особистісні ресурси, 

які б сприяли успішній діяльності у конкретній ситуації.  
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Як зазначає Н.В. Павлик [2], при аналізі екстремальної ситуації, в яку по-

трапила людина, слід брати до уваги не тільки її об’єктивні властивості, але й 

відбиття ситуації у свідомості людини, зокрема: значущість потреб, задоволен-

ня яких було під загрозою, оцінку власної здатності впоратися із ситуацією, 

подолати її на ґрунті попереднього досвіду чи виробити нові, інноваційні фор-

ми поведінки [2]. На нашу думку, було б доцільно додати до цього переліку ін-

тенсивність емоційного реагування та його вплив на діяльність та здоров'я.  

Також екстремальною можна назвати ситуацію, в якій людині важко дія-

ти. В.В. Стасюк [3] називає екстремальну ситуацію складною та характеризує 

її як систему. На думку В.В. Стасюка [3], екстремальна (складна) ситуація – 

це ситуація, яка характеризується певною взаємодією зовнішніх та внутріш-

ніх чинників, що сприяють або перешкоджають спроможності особистості 

здолати її. Також В.В. Стасюк [3] описав психологічні чинники екстремальної 

ситуації: 

а) усвідомлення (визнання) власного безсилля що-небудь змінити для 

подолання складної ситуації; 

б) усвідомлення ризику для власного здоров’я; 

в) невизначеність ситуації для людини, яка висуває проблему пошуку 

найкращого рішення; 

г) боротьба мотивів між: “хочу і можу” та “бажаю і можливо”; 

д) боротьба з “самим собою” (моральне-матеріальне, невпевненість у 

власних силах та можливостях, нервовість, самоусунення від боротьби); 

є) усвідомлення перебування у стресовій ситуації (перша зустріч з про-

блемою; важко наважитись зробити перший крок; розгубленість при виник-

ненні непередбачених обставин тощо); 

е) психічна перевантаженість, усвідомлення власної тривожності, необ-

хідності подолання ситуації, а також складність адаптації; 

ж) психічні стани (їх динаміка) невпевненості в собі, психічної неготов-

ності до подолання ситуації, що виникла, прояви емоцій, почуттів, усвідом-

лення проблеми “існування – смерть”, концентрація зусиль [3]. 

Емоції та почуття у цьому переліку ідуть останніми, але усвідомлення 

власного безсилля, ризику для власного здоров’я, невизначеність ситуації 

мають викликати інтенсивні емоції та почуття, які можуть дезорганізувати 

діяльність.  

У зв'язку із цим екстремальні ситуації можуть бути розглянуті як емоці-

огенні. Ще П. Фресс [4] указував на те, що емоціогенна ситуація – не просто 

об'єктивно існуюча сукупність обставин, але також її оцінка людиною, став-

лення до неї людини у зв'язку з наявними потребами, цілями. Саме оцінка 

створює емоціогенність ситуації, а не обставини самі по собі. Обставини є 

лише передумовою виникнення емоціогенної ситуації, а емоціогенними ста-

ють тільки ті ситуації, які оцінюються людиною як значущі [6]. Отже емоціо-

генними є ситуації, оцінка яких призвела до виникнення емоції. Отже слід 

зробити висновок про те, що екстремальною ситуацію роблять як об’єктивні 

(дія екстремальних факторів в особливих умовах), так і суб’єктивні фактори 

(інтелектуальна та емоційна оцінка).  

У свою чергу К. Ізард [5] виділив три типи активаторів емоцій:  



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Частина І 

 257 

1. нейронні та нервово-м'язові (природні гормони та нейромедіатори, 

наркотичні препарати, експресивна поведінка, зміна температури крові мозку, 

нейрохімічні процеси);  

2. афективні (біль, статевий потяг, втома, інша емоція);  

3. когнітивні (оцінка, атрибуція, пам'ять, антиципація).  

Кожна емоція має свої специфічні активатори [5]. Також доцільно при-

пустити, що кожна ситуація містить комплекс таких активаторів. 

Як зазначає Є. П. Ільїн [6], слід розрізняти функції та роль емоцій. Роль 

емоцій – це їх вплив на діяльність та благополуччя особистості. Роль може 

бути негативною або позитивною. Є. П. Ільїн [6] наголошує, що руйнівний 

вплив емоцій пов'язаний не з якістю регуляції, а з їх надмірною інтенсивніс-

тю. Функції емоцій були сформовані і закріплені в ході еволюції, тому мають 

бути позитивними [5; 6]. Функції емоцій – це та робота, яку вони виконують у 

організмі та психіці людини. Відповідно роль емоцій у діяльності в екстрема-

льній ситуації може бути як позитивною, так і негативною. У зв’язку з тим, 

що ситуація – це сегмент соціального життя, логічно було б припустити, що 

емоції виконують свої функції майже у кожній ситуації і, зокрема, в екстре-

мальній [6].  

Особливо важливими у контексті професійної діяльності в екстремальних 

ситуаціях є роль та функції емоцій у регулюванні поведінки та діяльності. На 

думку Н. Я. Грота, емоції (почуття) є продуктом суб'єктивної оцінки відчуттів, 

емоції сигналізують про значущість тих процесів, які відбуваються в організмі. 

Ця значущість визначається через почуття страждання та задоволення.  

Особливо значущим, в контексті даної теми, є взаємозв'язок емоційної 

сфери людини із діяльністю, в яку вона включена. О.К. Осницький та 

Є.В. Філіпова [9] охарактеризували специфіку протікання емоційних процесів 

у різних видах активності людини. Вони виділили три види активності: 

1. Реактивна поведінка. В основі цього виду поведінки лежать реакції 

людини на зовнішні впливи; дії людини залежать від сили впливу і частково – 

від її внутрішнього стану. Свідомість може зафіксувати цю поведінку тільки 

після завершення дії впливів. У реактивній поведінці представлені емоції за-

доволення-незадоволення.  

2. Імпульсивна поведінка. Цей вид поведінки визначається наявністю в 

організмі та психіці напруженості. В емоційній сфері при імпульсивній пове-

дінці присутні два двополюсні параметри емоцій: збудження – заспокоєння, 

напруга – розрядка.  

3. Діяльнісно організована поведінка. Вона є цілеспрямованою, свідо-

мою, такою, що регулюється та проектується людиною. У діяльнісно органі-

зованій поведінці емоції виконують функцію інформаційного забезпечення 

процесу прийняття рішення, беруть участь у регуляції дій, які призводять до 

задуманих перетворень. Емоції також беруть участь у формуванні передна-

лаштувань (російською «преднастроек») до тих чи іншим дій, які складають 

більш складну діяльність [9]. 

З огляду на це доцільно припустити, що певний вид активності може від-

повідати певним ситуаціям. Зрозуміло, що професійна діяльність в екстремаль-

ній ситуації має бути забезпечена діяльнісно організованою поведінкою, в якій 
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емоції можуть виконувати наступні ролі: відображально-оцінну (сигнальну); мо-

тиваційну (спонукальну, енергетичну). Стисло розглянемо кожну з них [6]. 

Відображально-оцінна роль. Встановлення значущості ситуації для за-

доволення своїх потреб. Ця роль проявляє себе через суб’єктивний компонент 

емоційного реагування. Залишається відкритим питання про співвідношення 

оцінки та переживання: що є первинним, а що – вторинним [6].  

Мотиваційна роль емоцій простежується на всіх етапах мотиваційного 

процесу: оцінка значущості зовнішнього подразника, сигналізація про потре-

бу та її значущість, прогнозування можливості задоволення потреби, вибір 

мети. Як відомо, емоції та почуття можуть як негативно, так і позитивно 

впливати на мотиваційні процеси [5; 6].  

Особливе значення у діяльності в екстремальній ситуації має активацій-

но-енергетична роль емоцій. Ця роль емоційного реагування проявляє себе 

перш за все за рахунок фізіологічного компонента. За впливом на поведінку 

емоції поділяються на стенічні та астенічні. Стенічні мобілізують резерви ор-

ганізму для виконання діяльності, астенічні послабляють мобілізаційні проце-

си. Тому виділяється активізаційна функція емоції. Мається на увазі, що при 

виникненні емоцій відбувається активація нервових центрів [5; 6]. Вивчення 

цієї функції може бути корисним для вирішення проблеми актуалізації особис-

тісних ресурсів, про яку йшлося вище, для подолання екстремальних ситуацій. 

Значну роль відіграють емоції у когнітивних процесах психіки [5; 6]. 

Важливо враховувати інтелектуальний фактор у сприйнятті ситуації та вико-

нанні завдань професійної діяльності. Здійснюючи діяльність у рамках екст-

ремальної ситуації, професіоналові необхідне залучення великого обсягу ін-

формації, здійснення глибинної й у той же час швидкої її переробки, вибір з 

великої кількості альтернативних рішень раціональної моделі поведінки [1]. 

Все більше психологів визнають роль емоцій в інтелектуальній діяльності, а 

також вказують на єдність емоційного та інтелектуального [5; 6]. Л.В. Путля-

єва [6] виділяє три функції емоцій у пізнавальних процесах:  

1. Виступають як складова пізнавальних потреб, які ініціюють розумову 

діяльність. 

2.  Регулюють пізнавальний процес на певних його етапах. 

3. Є оцінкою досягнутого результату [6]. 

Що до функцій емоцій, то перш за все слід виділити передбачальну (або 

прогностичну) функцію емоцій, яка полягає у попередній сигналізації про 

прийнятний або неприйнятний результат наявної ситуації. Із цією функцію 

тісно пов’язана орієнтовна функція емоцій. Допомагаючи визначати значуще 

та незначуще, емоції сприяють орієнтуванню у ситуації [6]. 

Також емоції функціонують як сигнал про появу потреби. В. К. Вілюнас 
[6] звертав увагу на те, що відображення потреб повинно здійснюватися осо-

бливими психічними явищами, які б забезпечили концентрацію на задово-
ленні потреб та мобілізували адаптаційні ресурси. Знаходження в екстрема-

льній ситуації здебільшого йде в розріз із потребами, тому може викликати 
емоційні стани, які дезорганізують поведінку. В такому разі емоції в екстре-

мальній ситуації можуть відігравати негативну роль. Але в екстремальній си-



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Частина І 

 259 

туації професіонал також переслідує професійні цілі. Із цим пов’язана така 
функція як маркування цілей. Емоції виділяють цілі серед інших елементів 

відображального середовища та спонукають до їх досягнення [6]. 
У зв’язку з тим, що для екстремальної ситуації є характерною темпора-

льність, особливого значення набувають процеси прийняття рішення в умо-
вах дефіциту часу та інформації [12]. У цьому контексті емоції можуть розг-

лядатися як механізми, які допомагають прийняттю рішень. Виділяється ком-
пенсаційна функція емоцій, яка полягає у заміщенні емоціями інформації, 

якої не вистачає. Незнайомий об’єкт або ситуація набуває певного емоційного 
забарвлення, зокрема у зв’язку зі схожістю з тими, що були раніше. Також із 

цією функцією пов’язана санкціонуюча та перемикаюча функція, тобто емоції 
спонукають до певних дій [6].  

Також емоції можуть розглядатися як цінність. У цьому сенсі емоція на-
буває самостійної цінності і сама по собі може спонукати до дій, тобто бути 

мотивом поведінки. Коли емоція стає цінністю, то людина виконує діяльність 
заради задоволення [6]. Стосовно діяльності в екстремальних ситуаціях емо-

ція може виступати цінністю у випадку задоволення результатами роботи. 
І на завершення аналізу тих ролей та функції емоцій, які, на нашу думку, 

є найбільш важливими у професійній діяльності в екстремальній ситуації, 
слід особливо вказати на необхідність комплексного, системного, багатоаспе-

ктного вивчення емоційних та когнітивних аспектів регулювання діяльності в 
екстремальній ситуації. 

Висновки. Виходячи з наведених вище досліджень, можна зробити ви-
сновок про те, що емоції – важливий компонент регуляції діяльності в особ-

ливих умовах, зокрема в екстремальних ситуаціях. 
Екстремальна ситуація може розглядатись як емоціогенна ситуація. Екс-

тремальна ситуація є одним з видів життєвої ситуації, яка має ряд специфіч-
них характеристик. Вона є невід'ємною складовою професійної діяльності в 

особливих умовах і пов'язана з дією екстремальних факторів. Екстремаль-
ність ситуації визначається як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами.  

Професійна діяльність в екстремальній ситуації визначає підвищені ви-
моги до індивідуально-психологічних особливостей професіонала та вимагає 

своєчасної активізації когнітивних та емоційно-вольових аспектів саморегу-
ляції особистості. Тому одним з найбільш значущих факторів успішної про-

фесійної діяльності в особливих умовах є наявність ефективних механізмів 
емоційної регуляції. Це потребує вивчення ролі та функцій емоцій при здійс-

ненні професійної діяльності в екстремальних ситуаціях. 
Виділяються такі ролі емоцій: відображально-оцінна (сигнальна), спону-

кальна, активаційно-енергетична, мотиваційна, деструктивна, сприяння про-
тіканню когнітивних процесів.  

Особливу значущість при здійсненні діяльності в екстремальній ситуації 

набуває активаційно-енергетична роль емоцій. Вивчення цієї ролі може бути 

корисним для вирішення проблеми актуалізації особистісних ресурсів у про-

фесійній діяльності в екстремальних ситуаціях.  

З ролями пов’язані різноманітні функції емоцій: передбачальна, орієнту-

вальна, оцінна, санкціонувальна, активаційна, сигнальна, маркування цілі, 

ініціація та регулювання пізнавальних процесів, оцінка досягнутого результа-
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ту. Виконуючи ці функції у комплексі з іншими психічними процесами, ста-

нами та особистісними якостями, емоції є важливою складовою регуляції дія-

льності у екстремальній ситуації. 

Наведений у статті перелік ролей та функцій емоцій не є вичерпним, але, 

на нашу думку, саме ці ролі та функції емоцій є найбільш важливими у регу-

ляції професійної діяльності в екстремальній ситуації.  
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