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У статті проведено аналіз структурних компонентів професійної діяльності керівників 

рятувальних підрозділів, їх функціональних обов'язків, було встановлено, що вона має на-

пружений характер; вимагає реалізації особистісних якостей і здійснюється в умовах дії ек-

стремальних факторів. При цьому характеризується високою відповідальністю й багатог-

ранністю, що вимагає розвитку таких професійно важливих якостей, які сприяли б одночас-

но стійкості стосовно негативного впливу екстремальних факторів і забезпечували успіш-

ність професійної діяльності. Тільки психічно стійкий керівник може здійснювати високоп-

рофесійну діяльність, яка в психологічному аспекті розглядається крізь призму взаємообу-

мовлених професіоналізму особистості й професіоналізму діяльності в екстремальних умо-

вах, без шкоди для свого здоров'я, зберігаючи професійне довголіття. 

Ключові слова: психологічна стійкість, стресостійкість особистості, керівник аварій-

но-рятувального підрозділу. 

 

В статье проведен анализ структурных компонентов профессиональной деятельности 

руководителей спасательных подразделений, их функциональных обязанностей, было уста-

новлено, что она имеет напряженный характер; требует реализации личностных качеств и 

осуществляется в условиях действия экстремальных факторов. При этом характеризуется 

высокой ответственностью и многогранностью, что требует развития таких профессиональ-

но важных качеств, которые способствовали бы одновременно устойчивости относительно 

негативного влияния экстремальных факторов и обеспечивали успешность профессиональ-

ной деятельности. Только психически устойчивый руководитель может осуществлять высо-

копрофессиональную деятельность, в психологическом аспекте рассматривается сквозь 

призму взаимообусловленных профессионализма личности и профессионализма деятельно-

сти в экстремальных условиях, без ущерба для своего здоровья, сохраняя профессиональное 

долголетие. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, стрессоустойчивость личности, ру-

ководитель аварийно-спасательного подразделения. 

 

Постановка проблеми. Практика свідчить, що для розвитку психологі-

чної стійкості  керівників системи ДСНС України мають місце невирішені 

протиріччя. Насамперед, виділяються такі: 

– між об'єктивною необхідністю мати в структурах ДСНС України ком-

петентних професіоналів і непослідовністю, що проявляє суспільство в дося-

гненні цієї мети; 

– між потребою керівників в ефективному подоланні психологічних 

труднощів і непідготовленістю використовувати можливості розвитку психо-

логічної стійкості; 

– між сформованим низьким рівнем психологічної стійкості керівників і 

можливостями в розвитку її основних компонентів – інтелектуальних, емо-

ційно-вольових і особистісно-професійних якостей;  
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– між можливостями активно впроваджувати сучасні психотехнології 

розвитку психологічної стійкості керівників у процес функціонування струк-

тур управління ДСНС України і реальною відсутністю такої роботи в соціа-

льно-психологічній системі "керівник-колектив-особистість". 

Загострення на практиці цих протиріч багато в чому визначає посилення 

психологічної напруженості серед керівників рятувальних підрозділів, зни-

жує ефективність їхньої професійної діяльності. Дефіцит теоретико-

методичного, організаційно-технологічного й соціально-психологічного за-

безпечення не дозволяє виходити на системне дослідження винятково актуа-

льного феномена – підвищення психологічної стійкості керівників рятуваль-

них підрозділів, виявлення її закономірностей і механізмів, умов і факторів 

досягнення бажаного рівня.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На підставі аналізу сучас-

них підходів щодо вивчення проблеми стійкості й виявлення її сутнісних ха-

рактеристик  (В. Крайнюк, Є. Крупник, О. Сафін, А. Якимчук, Я. Овсяннікова 

та ін.) нами було встановлено, що найбільш доцільним для нашого дослі-

дження є поняття «психологічна стійкість керівника рятувального підрозді-

лу», яка являє собою гармонійний розвиток інтелектуальних, емоційно-

вольових і особистісно-професійних якостей, здатних нівелювати негативний 

вплив екстремальних факторів, що й забезпечує успішність професійних дій і 

поведінкових реакцій у процесі управлінської діяльності. 

Мета статті: на основі дослідження структури, змісту та динаміки пси-

хологічної стійкості керівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС 

України у процесі професіоналізації розробити шляхи її оптимізації. 

Виклад основного матеріалу. Психологічна стійкість керівника рятува-

льного підрозділу в професійній діяльності – це інтегративна властивість осо-

бистості, обумовлена змістом і взаємозв’язком її складових частин, що систе-

мно обумовлює успішність управлінської діяльності й адекватність поведінки 

керівника в екстремальних умовах без негативних наслідків для його психіч-

ного і фізичного здоров’я. 

Серед компонентів психологічної стійкості А. Анцупов і А. Шипілов [1] 

виділяють емоційний, вольовий, інтелектуальний (пізнавальний), мотивацій-

ний і психомоторний. «Питома вага» складових психологічної стійкості 

в конкретної людини, на думку цих авторів, не може бути однаковою. Немо-

жливо бути стійким до всього, тобто  психологічна стійкість – це не стійкість 

взагалі. Показником психологічної стійкості є не стабільність як така, а варіа-

тивність, яка розглядається як гнучкість, швидкість пристосовності до пос-

тійно мінливих умов життєдіяльності, висока мобільність психіки при пере-

ході від завдання до завдання. 

Властиві стійкості людини механізми самоорганізації й саморегуляції, в 

основі яких лежить зовнішня і внутрішня активність, можливі завдяки тому, 

що саме психіка й така сутнісна її характеристика, властива тільки людині, як 

свідомість забезпечують можливість ефективного пристосування до середо-

вища, можливість виходу за межі ситуацій, тим самим реалізуючи можли-

вість протидії екстремальним факторам. 
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На підставі вищевикладеного, найбільш доцільною, на наш погляд, сут-

нісною моделлю психологічної стійкості є розроблена М. Секачем [2] струк-

турно-функціональна модель, у якості компонентів якої виділяються психофі-

зіологічний, психічний (інтелектуальний і емоційно-вольовий), індивідуаль-

но-професійний і функціональний; при цьому ці компоненти відбивають на-

самперед гармонічний розвиток інтелектуальних, емоційно-вольових і інди-

відуально-професійних якостей, які у взаємозв'язку визначають загальну пси-

хологічну стійкість людини. 

Важливо відзначити, що сукупність когнітивних, емоційних і регулятив-

но-вольових процесів становить основну тріаду психіки. 

Для того, щоб краще представляти у чому ж полягає сутнісна характери-

стика психічної стійкості нам необхідно глибше розкрити такі її компоненти, 

як інтелектуальний, емоційно-вольовий і особистісно-професійний. 

Слід зауважити, що істотне значення у формуванні психологічної стій-

кості керівника мають емоції. Нині не існує єдиної загальновизнаної наукової 

теорії емоцій, а також точних даних про те, в яких центрах і яким чином ці 

емоції виникають та який у них нервовий субстрат. На думку Б. Райма, су-

часний стан вивчення емоцій представляє «розрізнені знання, непридатні для 

вирішення конкретних проблем». До висновку про кризовий стан досліджен-

ня емоцій схиляється і В. Васильєв [3]. 

Принциповий висновок полягає в тому, що в управлінні собою емоції 

для керівника мають домінуюче значення, оскільки відносяться до процесів 

внутрішньої регуляції поведінки. Будучи суб'єктивною формою вираження 

потреб, емоції передують діяльності через їх задоволення, спонукаючи і на-

правляючи її. При емоціях відбуваються зміни в діяльності органів дихання, 

залоз внутрішньої секреції, скелетної і гладкої мускулатури тощо. Таким чи-

ном, емоції відбивають стан психологічної стійкості. 

На важливу мобілізаційну, інтеграційно-захисну роль емоцій вказував 

відомий російський фізіолог П. Анохін. Він писав: «Роблячи майже момента-

льну інтеграцію (об'єднання в єдине ціле) усіх функцій організму, емоції, самі 

по собі і в першу чергу, можуть бути абсолютним початком корисної або 

шкідливої дії на організм, часто навіть раніше, ніж визначена локалізація дії і 

конкретний механізм реакції у відповідь організму. Із сказаного видно, що 

«емоція» – це найбезпосередніша, найпомітніша і найзагальніша функція ор-

ганізму, що відіграє життєво важливу роль у діяльності людини [4]. 

Виникаючи в діяльності, емоції також здатні виконувати свою провідну 

функцію – функцію внутрішньої регуляції діяльності, яка по суті включає 

функції оцінки і спонукання. Значення емоційності як індивідуально-стійкої 

характеристики суб'єкта в його психічному розвитку і діяльності підкреслю-

валося багатьма дослідниками. 

Вказані функції емоцій свідчать про ту величезну роль, яку емоції відіг-

рають у процесі породження і протікання діяльності. Однак практично одно-

голосне визнання за емоційними явищами названих функцій, як видно не уз-

годжується з тою, порівняно невеликою увагою, яку дослідники приділяють 

експериментальному вивченню регулюючої ролі емоцій. Необхідно підкрес-

лити, що незважаючи на глибину теоретичного аналізу, без експерименталь-
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них даних, що розкривають реально існуючі зв’язки між емоціями і діяльніс-

тю, – проблема не може бути розв'язана. 

Разом з емоціями в психологічній стійкості керівника особливе значення 

надається вольовій регуляції.  

У психології склалася достатня кількість теорій і концепцій із проблеми 

вольової регуляції. Правомірне твердження, що одні дослідники в основу оці-

нки відносять свідомий аспект вольових проявів, інші – їх цілеспрямованість, 

вибірковість, треті – інші ознаки прояву волі в діяльності, у тому числі й 

управлінської. На наш погляд,  воля характеризує людину як суб'єкт діяльно-

сті, свого розвитку, життєвого шляху, яка багато в чому визначає його особи-

стісні особливості й результати досягнення мети. 

Для нашого дослідження мають важливе значення результати дослі-

дження волі, які міститься в роботах В. Каліна, який розглядає волю як важ-

ливу внутрішню передумову, «стійкий спосіб організації вольових дій», во-

льовий стиль забезпечення успішної діяльності; В. Селіванова, який пов'язу-

вав регуляцію діяльності із створенням психологічної стійкості, контролем 

емоцій і психічних станів; Н. Рапохіна, який запропонував враховувати емо-

ційно-вольову стійкість, яка є необхідною при функціонуванні в складних 

умовах діяльності; О. Леонтьєва, які характеризують волю як особливий вид 

внутрішнього зусилля і довільних, умисних дій, які характеризуються наявні-

стю вибору, ухваленням рішень і подоланням перешкод і т.д. 

А. Висоцький [5] до вольових властивостей відніс також: дисциплінова-

ність, свідоме виконання встановлених у цій ситуації правил, недопущення 

провини тощо; самостійність, виконання посильної діяльності без постійного 

контролю з боку, уміння організувати свою діяльність, уміння відстояти свою 

позицію тощо; витримку, прояв терпіння і витривалості в діяльності, самов-

ладання, контролю за своєю поведінкою тощо; рішучість, швидке і обдумане 

ухвалення рішення, упевнене виконання свого рішення, відсутність розгубле-

ності тощо; настійливість (найчастіше практично досліджується і має найбі-

льше розроблених методик) як прояв прагнення доводити розпочату справу 

до кінця, долати труднощі, уміти продовжувати діяльність при зниженні ба-

жання нею займатися тощо; організованість, дотримання певного порядку, 

планування своїх дій і розумне їх чергування, раціональне використання часу, 

уміння вносити в діяльність організацію при зміні умов. 

Системний підхід до аналізу волі, як характеристики психологічної стій-

кості керівника, вимагає з'ясування механізму її включеності в психологічну 

структуру керівника і її прояви в управлінській діяльності. Інакше кажучи, 

актуальною є проблема взаємодії фізіологічних завдатків і вольового регулю-

вання. 

Одиницею аналізу вольової регуляції є вольова дія. Суть такої дії прояв-

ляється через її зміст і мотив. Слід відзначити, що наявність вольової дії є ос-

новним критерієм прояву волі. Його характеристика досить велика і неодно-

значна і, в кінцевому результаті, спирається на те, що вкладається в поняття 

волі.   

До основних ознак вольової дії керівника ми відносимо наявність пере-

шкод зовнішніх (об'єктивних) і внутрішніх (суб'єктивних); усвідомлена або 
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неусвідомлена потреба необхідності подолання перешкод; ухвалення рішення 

на подолання труднощів перешкоди; наявність дефіциту збудження або галь-

мування, які за допомогою визначених механізмів (зусиль) заповнюється, 

сприяючи досягненню наміченого результату – породження реальної дії. Усі 

ці характеристики для нас актуальні, оскільки ми вважаємо, що вони можуть 

виступати як основний критерій продуктивної вольової дії. Суб'єктивний йо-

го бік, на нашу думку, полягає в усвідомленні свого спонукання типу «потрі-

бно», «я повинен». Проявам волі в тенденціях необхідності приділена увага у 

багатьох теоріях волі. 

Отже, емоційно-вольовий компонент системи психологічної стійкості 

забезпечує вибір варіанта поведінки, характер ухвалення рішення в проблем-

них ситуаціях і його реалізацію. Даний елемент виконує функцію контролю 

над роботою системи в цілому, усіх її елементів. 

Емоційний аспект цього компонента є суб'єктивним індикатором ефек-

тивності психологічної стійкості (не завжди на усвідомлюваному рівні) у 

конкретному соціальному середовищі у вигляді почуття емоційного комфор-

ту в даному середовищі. Вольовий аспект представлений рівнем контролю 

над афектом і потягами (спонуканнями). 

Співвідношення емоційного й вольового аспектів, як в одиничному пове-

дінковому акті, так і в загальній поведінковій стратегії визначає планомірність, 

послідовність, автономність і цілеспрямованість активності суб'єкта, його стре-

состійкості. Стресостійкість особистості відбиває її рівень саморегуляції в 

умовах, що пред'являють підвищені вимоги до адаптаційних механізмів. 

Як показали дослідження, в психологічній стійкості керівника важливе 

значення має його інтелект і особистісно-професійні якості. Інтелект, за на-

шою оцінкою, є тією необхідною системною основою, без якої оптимізація 

психологічної стійкості керівника не може отримати свідомої, цілеспрямова-

ної і ефективної представленості. Особистісно-професійні якості керівника 

при цьому покликані забезпечити конкретну належність досліджуваної про-

блеми стосовно управлінської діяльності в екстремальних умовах. 

Інтелект, будучи необхідною системною основою, без якої розвиток 

психологічної стійкості не може одержати усвідомленої й цілеспрямованої 

підстави, являє собою відносно стійку структуру розумових здібностей, ви-

значаючи стратегію, підхід і стиль взаємодії з об'єктивною реальністю [6]. 

Здатність до оволодіння природою й власною психікою можлива завдя-

ки наявності таких вищих психічних функцій, як довільна увага, довільна па-

м'ять, логічне мислення й інші, що входять у структуру інтелекту. 

У словнику практичного психолога С. Головіна інтелект визначається як 

«відносно стійка структура розумових здатностей індивіда... у загальному ви-

ді маються на увазі індивідуальні особливості, які відносяться до пізнавальної 

сфери – до мислення, пам'яті, сприйняття, уваги й інше....» [7]. 

Р. Нікерсон, Д. Перкінс і Е. Сміт склали список здатностей, які, як вони 

вважають характеризують інтелект людини: 

1. Здатність класифікувати патерни. Усі люди з нормальним інтелектом 

здатні розділяти неідентичні стимули на класи. Ця здатність фундаментальна 

для мислення і мови, оскільки слова взагалі означають категорії інформації. 



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

 8 

2. Здатність до адаптивної зміни поведінки – до научення. Багато теоре-

тиків уважають адаптацію до свого оточення найбільш важливою ознакою 

людського інтелекту. 

3. Здатність до дедуктивного мислення (висновок логічних умовиводів з 

наявних посилань). 

4. Здатність до індуктивного мислення – до узагальнень. Здатність до ін-

дуктивного мислення припускає, що людина виходить за межі даної їй інфо-

рмації. Це вимагає від уміння міркування виводити з конкретних прикладів 

правила й принципи. 

5. Здатність розробляти й використовувати концептуальні моделі. Це 

означає, що в людини складаються деякі уявлення про сутність цього світу, 

про те, як він улаштований, і що ми використовуємо цю модель для розумін-

ня й інтерпретації подій. З того, що ми «знаємо», багато чого ми ніколи не 

спостерігаємо безпосередньо, але виводимо з нашого минулого досвіду з ін-

шими подібними об'єктами й подіями. 

6. Здатність розуміти. Взагалі, здатність до розуміння пов'язана зі здат-

ністю бачити відносини в завданнях і оцінювати значення цих відносин для 

розв'язання завдань. 

Для розвитку психологічної стійкості дуже велике значення набуває зда-

тність людини до абстрактного мислення. Якщо ситуативне мислення обме-

жене у своєму прояві умовами життєво наявної ситуації й цілком обумовлю-

ється біологічними потребами (по змісту воно являє собою операцію відно-

сини між почуттєвими образами – сприйняттями й уявленнями при відсутно-

сті понятійно-логічного апарату), то абстрактне мислення – це процес оперу-

вання абстракціями (які проявляються в даному процесі в синтетичній єдності 

почуттєвих образів і логічних понять) з метою одержання нових абстракцій 

або їх відносин, дозволяючи вийти за межі ситуації. 

Інформаційно-перетворювальна діяльність людини вимагає поряд з ін-

шими видами пізнавальної активності розвиненого логічного й творчого мис-

лення. 

Логічне мислення характеризується використанням понять, логічних 

конструкцій (оперуючи логічними поняттями суб'єкт може пізнавати істотні 

закономірності й неспостережувані взаємозв'язки досліджуваної реальності). 

Функціонує на базі мовних засобів і являє собою найпізніший етап історич-

ного й онтогенетичного розвитку мислення. У його структурі формуються й 

функціонують різні види узагальнень. 

Творче мислення характеризується створенням суб'єктивно нового про-

дукту й новотворами в ході самої пізнавальної діяльності по його створенню. 

Розвинене творче мислення дозволяє адекватно вирішувати суперечливі, про-

блемні ситуації. 

У психологічному аспекті до інтелектуальних здатностей, необхідних 

для здійснення управлінської діяльності відносять: інтелектуальну продукти-

вність, способи структурування, кодування інформації, креативність, оригіна-

льність, комбінаторні властивості, здатність до аналізу, синтезу й т.п. 

Таким чином, інтелект керівника є складною, психологічною системою, 

яка без певних норм мислення, привласнення «культури мислення» минулого 
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і свого часу, не може виконати виключно важливу функцію в розвитку пси-

хологічної стійкості керівника. Інтелект, як уся сукупність розумових здібно-

стей людини, забезпечує цілісність і гармонійність віддзеркалювальної діяль-

ності мозку. Отже, інтелект керівника доцільно розглядати як диференційо-

вану цілісність, що складається з психологічних процесів, механізмів, функ-

цій і властивостей. 

Ми вважаємо, що інтелект, самооцінка, мотивація, тривожність входять 

до складу інтелектуального потенціалу керівника. Взаємодія цих компонентів 

породжує їх спільну діяльність. Це призводить до підвищення чутливості до 

інтелектуальних явищ, до виникнення мотивації інтелектуального успіху і ро-

звитку інших необхідних властивостей, зокрема необхідних особистісно-

професійних якостей керівника. 

Аналіз психологічної стійкості вказує на актуальність і такого моменту 

як особистісно-професійні якості керівника. 

Як категорія динамічна, особистісно-професійні якості розкривають ета-

пність опанування керівником тих або інших знань, умінь і навичок, профе-

сійних позицій і інваріантів. У рамках нашого дослідження вони фіксують 

ступінь пізнання на цій стадії розвитку, в даний момент, відбивають особли-

вість цієї стадії, а тому є одночасно і ступенем пізнання, і ступенем розвитку, 

і ступенем саморегуляції керівника як особистості і як суб'єкта саморегуляції 

та професійної діяльності. 

Нерозривно пов'язані особистісно-професійні якості з поняттями діяль-

ності. З точки зору діяльнісного підходу особистісно-професійні якості мож-

на визначити як системну освіту керівника, яка є сутнісним змістом його від-

повідності процесу діяльності, взаємозв'язки з соціальним середовищем і має 

суб'єктивну форму вираження.  

Певне місце посідає проблема співвідношення діяльності й особистісно-

професійних якостей у рамках психології особистості, діяльності, спілкуван-

ня. Так, болгарські дослідники І. Косєв, М. Ігнатов, М. Ділова виділили їх і 

визначили як «відношення між успіхом і зусиллями, які використовуються 

під час  діяльності». Автори вважають, що поняття категорія особистісно-

професійні якості застосована до усіх рівнів ієрархічної організації мети: і до 

рівня мети, як такої, і до рівня мети, яка відносяться до окремих ситуацій або 

стимулів. 

У вітчизняній науці проблема співвідношення діяльності й особистісно-

професійних якостей глибоко вивчена у рамках теорії психології управління. 

Дослідження показує, що поступово останні починають розглядатися не як 

невизначену необхідну для керівника, а як конкретно вимірюване вираження 

особистості. 

Вони є у прямому зв'язку з його діяльністю, тобто з результативністю рі-

шення проблемних завдань. При цьому вводяться психологічні аспекти понят-

тя компетентності і вказується на зв'язок компетентності з особистістю – як у 

цілому, так і з її підсистемами. Л. Петровська пояснює це тим, що тенденції су-

часного розвитку підвищують вимоги до компетентності професіонала в ціло-

му, включаючи високий рівень його соціально-психологічної підготовки.  
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Загальний для багатьох досліджень висновок полягає в тому, що, по-

перше, спілкування є істотною детермінантою спільної діяльності і, отже, 

може слугувати засобом її оптимізації, і по-друге, особливо важливу роль в 

оптимізації спільної діяльності відіграє спілкування керівника. 

У професійній діяльності керівника можна виділити низку функцій, які 

припускають особистісну взаємодію з персоналом: забезпечення координації 

дій співробітників з виконання конкретних завдань структурного підрозділу; 

навчання і виховання персоналу; навчання працівників підрозділу, регулю-

ванню соціальних процесів у колективі, підтримки між працівниками здоро-

вих взаємин. 

Успішність виконання керівником таких складних функціональних обо-

в'язків знаходиться в прямій залежності від його підготовленості до профе-

сійної діяльності. Спільна діяльність у будь-якій професійній області має такі 

загальні ознаки: 

– єдина мета для усіх учасників діяльності; 

– загальна мотивація до здійснення діяльності; 

– об'єднання, поєднання або сполучення індивідуальних діяльностей, а 

самих діючих індивідів в колективного суб'єкта; 

– розподіл єдиного процесу діяльності на окремі функціонально пов'яза-

ні операції і їх розподіл між учасниками; 

– координація індивідуальних діяльностей усіх індивідів, що беруть 

участь у спільній діяльності; 

– необхідність в управлінні індивідуальними діяльностями; 

– наявність для учасників діяльності єдиного кінцевого результату; 

– наявність єдиного простору й одночасність виконання діяльностей. 

Наявність цих загальних ознак спільної діяльності дозволила нам у дос-

лідженні обмежитися ситуацією повсякденної професійної діяльності, без 

співвідношення з виконанням конкретних завдань підрозділу. 

Аналіз професійної компетентності керівника показує, що їй також влас-

тиві принципи системності. Інтеграційними якостями професійної компетен-

тності виступають ті знання, уміння і навички керівника, які формуються, 

проявляються і розвиваються в ході управлінської діяльності й спілкування з 

підлеглими і є новими, такими, що не зводяться і не виводяться ні з одної ві-

докремленої властивості його особистості. 

Аналіз психологічних особливостей керівників дозволяє здійснити стру-

ктурне уявлення особистісно-професійних якостей: рівень загальних здібнос-

тей до управлінської діяльності; характеристики ціннісної орієнтації і моти-

вації досягненості; рівень потреби в саморозвитку; рівень інтелектуальних 

якостей і умінь; рівень професійної компетентності; рівень розвитку профе-

сійних умінь і навичок; рівень розвитку конкретних особистісно-ділових яко-

стей. 

Оцінка особистісно-професійних якостей як ключового компонента роз-

витку психологічної стійкості керівника повинна здійснюватися за динамікою 

обраних показників у певний період часу. Їх розвиток  вважатиметься успіш-

ним, якщо є позитивна динаміка їх змін. 
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Висновки. У цілому виявлена структура компонентів психологічної 

стійкості має принципове значення для створення її моделі. Усі компоненти – 

емоційно-вольові, інтелектуальні й особистісно-професійні якості в органіч-

ному взаємозв'язку створюють базу психологічної стійкості керівника. Ви-

значення закономірностей, механізмів, умов і факторів їх розвитку визначає 

рівень психологічної стійкості керівника аварійно-рятувального підрозділу. 
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хології ХНУВС 

 

НЕГАТИВНІ ЗМІНИ У ПСИХІЦІ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВОВС ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 
 

У статі розкриваються питання готовності до професіональної діяльності, в тому числі 

готовності до діяльності в умовах ризику. Особлива увага приділена аналізу діяльності пра-

цівників груп захоплення до виконання оперативно – службових завдань в ризиконебезпеч-

нихумовах. Показано негативний вплив професійної діяльності в умовах ризику на психіку 

працівників груп захоплення, що виникає унаслідок  постійної дії на них стресогенних чин-

ників при виконанні службових завдань, та шляхи корекції психічних станів працівників. 

Ключові слова: готовність до ризику, готовність до професійної діяльності в умовах 

ризику, негативні зміни у психіці, групи захоплення, якості особистості, психологічна гото-

вність, посттравматичні стресові розлади, агресивність, професійний стрес, структура пси-

хологічної готовності. 

 

В статье раскрываются вопросы готовности к профессиональной деятельности, в том 

числе готовность к деятельности в условиях риска. Особое внимание уделено анализу дея-

тельности работников групп захвата к выполнению оперативно-служебных задач в услови-

ях риска и опасности. Показано негативное влияние профессиональной деятельности в 

условиях риска на психику работников групп захвата, возникающие вследствие постоянно-


