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У поданій статті надано аналіз проблеми особливостей діяльності 

особистості у надзвичайних ситуаціях, змін змісту й структури оператор-
ської діяльності, які відбуваються під впливом особливих й екстремаль-
них умов. 
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Актуальність. Якщо раніше екстремальні й критичні си-

туації в діяльності людини становили природні фактори середо-
вища, критерії оцінювання небезпеки яких багато в чому зале-
жали від самої людини, то у процесі індустріалізації суспільства 
й створення все більш ускладнених систем «людина-машина» 
(СЛМ) коло екстремальних і критичних ситуацій істотно розши-
рилося в результаті недостатньої надійності елементів цієї сис-
теми [12]. 

Більш повне представлення СЛМ вимагає включення в їхній 
склад третього компонента – середовищних умов, що робить сис-
тему трикомпонентною - «людина – об’єкт управління - середо-
вище» (ЛОС). Саме така система є всеосяжною й дозволяє розг-
лядати «людський фактор» у ній як найбільш ненадійну ланку си-
стеми. На сучасному етапі розвитку психології існує обґрунтова-
на думка про наявність права на помилку людини в екстремаль-
них і критичних умовах забезпечення роботи систем ЛОС [7]. 

Домінуючими в інженерній психології є дослідження, 
спрямовані на досягнення оптимальних умов діяльності, 
раціонального сполучення професійно значимих якостей люди-
ни-оператора й машини як елементів загальної системи напівав-
томатичного керування. У руслі цього напряму сформувалися 
концепції функціонального комфорту, згідно яких завданням 



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2007. Вип.2 
 

 50

психологів є створення такого робочого стану індивіда, при 
якому досягнуто відповідність засобів й умов праці функціо-
нальним можливостям людини, що в результаті обумовлює аде-
кватну мобілізацію психофізіологічних процесів [12]. 

Екстремальні умови діяльності часто пред’являють підви-
щені вимоги до людини-оператора. Багато військових оператор-
ських професій пов’язані з особливими й надзвичайними умо-
вами, зокрема танкіст діє, перебуваючи в обмеженому просторі 
й відчуваючи більші навантаження, ракетник або артилерист 
працюють в умовах імпульсного шуму, пожежний діє в умовах, 
наприклад, високих температур (70-80 ºС без скафандра чи до 
800 ºС у скафандрі), низької видимості (менше 1,5 метри) або 
високої загазованості й інш. При цьому особливі труднощі пред-
ставляють дослідження діяльності, працездатності й надійності 
операторів в умовах напруженості, перенапруженості в моменти 
небезпеки [5]. 

Крім того, екстремальність умов може бути обумовлена не 
тільки дією зовнішніх факторів, але й змістовними характерис-
тиками діяльності, наприклад, інформаційними перевантажен-
нями. Діяльність авіаційного диспетчера часто протікає в умовах 
дефіциту часу, пов’язана з високим почуттям відповідальності й 
сполучена зі значною емоційною напругою [3]. 

У психологічній літературі, крім поняття «екстремальні 
умови діяльності», часто зустрічаються такі, як «особливі, утру-
днені, незвичайні» й інші умови. Маються на увазі умови, що 
пов’язані з діями екстремальних факторів. Змістовний аналіз ро-
біт показує, що різниця полягає у ступені періодичності або час-
тоти дії цих факторів, але не визначена кількісна міра, що відо-
кремлює особливі умови від утруднених або незвичайних. 

Сучасні теорії та концепції психології вже мають в цілому 
єдине уявлення про те, що таке особливі, екстремальні чи над-
звичайні умови і яка їхня роль у психічній регуляції операторсь-
кої діяльності, діяльності працівника ОВС чи пожежного; на-
приклад, «екстремальними називаються умови, що викликають 
реакції організму й особистості, що перебувають на грані пато-
логічних порушень». 

У роботі [5] відзначають три види специфічної й неспецифі-
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чної напруженості: оптимальну, екстремальну, надекстремальну. 
Питаннями вивчення станів, поведінки, працездатності 

людини в особливих й екстремальних умовах займаються багато 
наук. Видне місце серед них належить інженерній психології, 
предметом якої в цьому випадку є розробка проблем інформа-
ційної взаємодії людини-оператора в СЛМ та ЛОС, здійснюва-
ної в екстремальних й особливих умовах діяльності. 

Традиційний шлях вивчення діяльності в особливих й екс-
тремальних умовах йде через аналіз взаємозв’язку тріади пара-
метрів: 1) характеристик екстремальних факторів; 2) функціона-
льних станів людини-оператора; 3) показників діяльності, на-
приклад [10]. 

Головний напрям досліджень пов’язаний з аналізом змін 
змісту й структури операторської діяльності, які відбуваються 
під впливом особливих й екстремальних умов. 

Важливою характеристикою діяльності людини-операто-ра 
в особливих й екстремальних умовах є її стійкість. Вирішенню 
цієї проблеми присвячено другий напрям досліджень, завданням 
якого є вивчення психологічних і психофізіологічних механізмів 
і властивостей (можливостей) людини-опер-атора, що забезпе-
чують стійкість його діяльності під впливом екстремальних чи 
надзвичайних факторів. Актуальність вивчення стійкості опера-
торської діяльності постійно зростає з розвитком й удосконалю-
ванням автоматизованих систем керування чи створенням авто-
матичних систем (наприклад, автопілот у літаку). Об’єктом ін-
женерно-психологічних досліджень стійкості діяльності слу-
жить головна причина її зривів – інформаційне або емоційне пе-
ревантаження операторів. 

Представляється важливим у теоретичному й практичному 
планах пов’язати дослідження стійкості операторської діяльнос-
ті з дослідженнями змін психологічних складових діяльності в 
нормальних, особливих й екстремальних режимах роботи чи під 
час психічного зриву. 

Самостійною проблемою в рамках досліджень за третім 
напрямком виявляється вивчення стресу, що здійснюється в де-
кількох аспектах [8]. На підставі дослідження функціонального 
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стану людей при тривалому стресі було виділено чотири субси-
ндроми стресу: 1. Когнітивний субсиндром стресу проявляєть-
ся у вигляді змін сприйняття й усвідомлення інформації, що на-
дходить до людини, яка перебуває в екстремальній ситуації, у 
зміні її уявлень про зовнішнє й внутрішнє просторове середо-
вище, у зміні спрямованості її мислення та інш. 2. Емоційно-
поведінковий субсиндром стресу складається в емоційно-
почуттєвих реакціях на екстремальні, критичні умови, ситуації 
та інш. 3. Соціально-психологічний субсиндром стресу прояв-
ляється у змінах комунікативної сфери особистості, яка перебу-
ває у стресогенних ситуаціях. Ці зміни можуть проявлятися  
у вигляді соціально-позитивних тенденцій: у згуртованості лю-
дей, у збільшенні взаємодопомоги, у схильності підтримувати 
лідера, прямувати за ним і тому подібне. При стресі можуть 
складатися соціально-негативні форми спілкування: самоізоля-
ція, схильність до конфронтації з оточуючими й т.п. 4. Вегета-
тивний субсиндром стресу проявляється у виникненні або то-
тальних, або локальних фізіологічних стресових реакцій, які 
мають адаптаційну сутність, але можуть ставати підставою для 
розвитку так званих хвороб стресу. 

Четвертий напрямок досліджень пов’язаний з моделюван-
ням і проектуванням діяльності, зокрема навчанням операторів 
для роботи в особливих й екстремальних умовах, а також розро-
бкою принципів проектування високоефективних СЛМ та ЛОС, 
незалежних від впливу зовнішніх збурювань. Дослідження з ро-
зробки методів моделювання, проектування діяльності й проце-
су підготовки операторів проводяться на основі аналізу змісту 
діяльності, особливостей формування психологічної системи ді-
яльності й визначення факторів структурної подоби діяльності. 
Метою цих робіт було моделювання алгоритмів діяльності опе-
раторів об’єктів, що рухаються, в окремих ускладнених режимах 
керування й при виникненні аварійних ситуацій. Моделювання 
алгоритмів діяльності операторів пов’язане з необхідністю оцін-
ки структурної подоби досліджуваних алгоритмів реальній дія-
льності [13]. 
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Однією з найбільш характерних особливостей емоційного 
прояву поведінки людини в екстремальних умовах і критичних 
ситуаціях є переживання почуття страху. У наш час з’являється 
усе більше робіт, пов’язаних з дослідженням поведінки людини 
в різних станах переживання страху й перебування у стані стре-
су [2]. 

Страх як складна система координації поведінки здійснює 
оцінку міри небезпеки й, залежно від її величини, визначає вибір 
найбільш ефективних захисних механізмів поведінки. Цей дина-
мічний процес здійснюється в безперервному пошуку оптималь-
ного рішення, що проявляється у формі ідеомоторної реакції 
«уникання - завмирання - досягання». Періоду завмирання є 
властивою невизначеність у виборі конкретної форми поведінки, 
що характеризується розгубленістю. 

Різноманіття форм поведінки породжує таке ж різноманіт-
тя форм небезпечних його результатів і видів переживання стра-
ху. Тому в кожному динамічному стереотипі поведінки й у від-
повідних нервових центрах як морфофункціональних утворен-
нях включені елементи оцінки гранично припустимих форм ор-
ганізації безпечної поведінки й відчуття страху в міру набли-
ження до цих границь. Специфічне сприйняття різновиду стра-
ху, як і болю, має різну локалізацію в центральній нервовій сис-
темі відповідно поточній діяльності. Чим більш складна стерео-
типна форма поведінки, тим більш складною буде форма коор-
динації границь безпечного її протікання або почуття страху. 

Наближення до границь небезпеки у стереотипній поведі-
нці, поза залежністю від форми його організації й виду діяльно-
сті, викликає необхідність підвищення активності обмінних 
процесів для підготовки й проведення захисної поведінки. У 
цьому проявляється неспецифічна реакція почуття страху, що 
полягає у сприйнятті тривоги й невизначеності вибору, у перед-
чуттях і очікуванні. Виникнення загальної напруженості, що 
формує готовність до інтенсивної діяльності в умовах невизна-
ченості вибору й стану «завмирання», має загальний центр ло-
калізації болю і страху. Його можна характеризувати як центр 
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оцінки недостатності інформації й невизначеності вибору, що 
може приходити у збудження як від сумарного нагромадження 
допорогового сприйняття нестачі інформації, так і від сильного 
сигналу про її нестачу від будь-якого центру, що координує спе-
цифічну форму діяльності. 

Центр нагромадження загальної оцінки недостатності інфо-
рмації або невизначеності в організації поведінки призводить до 
ефекту «завмирання», що й оцінюється як сприйняття неспецифі-
чного прояву страху, що гальмує небезпечну форму діяльності. 
При цьому у специфічному виді діяльності динамічний стереотип 
повертається до рівня, що забезпечує успіх, і застосовує нову  
варіацію поведінки в пошуку успішної можливості розв’язання 
поточної ситуації. 

Така поведінка проявляється у формі «пошуку» з підви-
щенням чутливості оцінки «успіх - невдача». Ефект пошуку су-
проводжується вибором різної спрямованості поведінки й міри її 
прояву.Організація такого пошуку містить принцип проб і по-
милок. Підвищена чутливість до оцінки «успіх - невдача» визна-
чає міру обережності поведінки й характеризується почуттям 
небезпеки. 

У дослідженні цього питання особливий інтерес представ-
ляє припустимий рівень «ризику», що забезпечує найбільш ефе-
ктивний пошук оптимальної організації успішної поведінки. На-
громадження позитивного ефекту пошуку й розширення поін-
формованості в розподілі факторів середовища на позитивні ін-
диферентні та небезпечні збільшує успішність можливості 
розв’язання поточної ситуації. Збільшення можливості розв’я-
зання формує загальний стан упевненості як неспецифічної реа-
кції, що оцінює можливості індивіда. Сумарне нагромадження 
впевненості викликає активність пошуку, яку можна характери-
зувати як «цікавість». Спрямованість пошуку здійснюється в 
тому виді діяльності, центр координації якого здійснює найбі-
льший внесок у сумарну впевненість. 

Отже, наявність загального центру оцінки «недостатності 
інформації» і центру «упевненості» становить дихотомічну 
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структуру координації цілісної поведінки в пошуках взаємообу-
мовленого відношення з навколишнім середовищем. Дана стру-
ктура управління поведінкою регулює загальну активність об-
мінних процесів і здійснює локалізований розподіл процесів 
збудження й гальмування активності динамічного стереотипу 
залежно від частки внеску його компонентів у забезпечення ус-
піху або невдачі в досягненні кінцевого позитивного результату. 

Під час аналізу організації адаптивної поведінки завжди 
необхідно визначати середовище, у якому воно протікає. Всі ви-
ди поведінки спрямовані на досягнення врівноваженого стану, 
супроводжуються оцінкою міри «упевненості», що завжди  
визначає наявність страху у двох формах його прояву – загаль-
ного як оцінки міри впевненості і безпосереднього як оцінки 
припустимої границі безпеки поведінки конкретної спрямовано-
сті. 

Статистичний принцип організації кінцевого результату 
визначає наявність норми відносин із середовищем перебування. 
Це стан, у якому найбільш широкий вибір варіантів поведінки 
забезпечує досягнення позитивного кінцевого результату за за-
даної його ефективності. Залежно від вибору тієї чи іншої фор-
ми поведінки відбувається відповідною мерою їхнє збудження 
або гальмування. 

Дані коливання не супроводжуються відчуттям загального 
почуття непевності, й визначення вибору якого-небудь варіанта 
поведінки може оцінюватися як кращий або адекватний без ви-
никнення почуття небезпеки. Будь-який вибір варіанта поведін-
ки в зоні оптимального діапазону його організації має запас на-
дійності досягнення мети й не викликає специфічного сприйнят-
тя небезпеки у здійснюваній поведінці. 

Наявність норми взаємообумовлених відносин індивіда в 
середовищі його перебування й зони функціонального оптимуму, 
у межах якого можливі компенсаційні дії, що забезпечують дося-
гнення позитивного кінцевого результату за несприятливих умов 
середовища, вимагає представлення переживання страху розгля-
дати з урахуванням оцінки поточного стану щодо індивідуальних 
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характеристик норми й зони функціонального оптимуму. 
Таким чином, при дослідженні природи страху необхідно 

враховувати діапазон надійності поведінки та його зміни залежно 
від норми й зони функціонального оптимуму. Вивчення природи 
страху як однієї зі складових організації поведінки, що забезпе-
чують границі його безпечного здійснення залишається, як і ра-
ніше, актуальним особливо при дослідженнях поведінки людини 
в екстремальних умовах. Оцінка міри небезпеки і зміна спрямо-
ваності дій у пошуках оптимального вибору необхідної поведін-
ки є визначальним фактором самоорганізації всього живого. 
Біль, а надалі страх, виступали й залишаються в організації  
поведінки тими механізмами, які зберігають цілісність системи і 
формують норми взаємообумовлених відносин на всіх рівнях 
їхньої організації. Визначення оптимального рівня наявності 
страху в будь-якій діяльності забезпечує найбільш ефективний 
шлях її освоєння. 

Висновок. Оптимальне сприйняття границь небезпеки ле-
жить в основі підвищення процесу можливості розв’язання ви-
никаючих завдань. Страх виникає в умовах недостатності знань. 
Прагнення позбутися страху призводить до пізнання як засобу 
розширення зони доступної поведінки або до повернення в зону 
достатньої захищеності. 

У наступних дослідженнях автори планують розглянути 
динаміку процесів взаємодії внутрішніх особистісних під-
структур за допомогою методу психологічного моделювання. 
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