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СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОСТПЕНІТЕН-

ЦІАРНОЇ АДАПТАЦІЇ КОЛИШНІХ УВ’ЯЗНЕНИХ 
 

Стаття присвячена розгляду соціальних та психологічних аспектів постпені-

тенціарної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі. Визначено особли-

вості адаптації колишніх ув’язнених до соціального середовища. Охарактеризовано 

та узагальнено соціальні та психологічні складові постпенітенціарної адаптації, а 

також шляхи і напрямки оптимізації постпенітенціарної адаптації звільнених, що 

включають заходи адаптації ще  в пенітенціарних умовах та після звільнення, зміну 

сприйняття колишнього засудженого в суспільстві, професійну реадаптацію, сімей-

ну підтримку тощо. Обґрунтована необхідність удосконалення діяльності держав-

них органів і громадськості щодо створення нормальних умов для постпенітенціар-

ної адаптації колишніх ув’язнених. 
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Статья посвящена рассмотрению социальных и психологических аспектов 

постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Определены особенности адаптации бывших заключенных к социальной среде. 

Охарактеризованы и обобщены социальные и психологические составляющие пост-

пенитенциарной адаптации, а также пути и направления оптимизации постпенитен-

циарной адаптации освобожденных, включающие мероприятия адаптации еще в пе-

нитенциарных условиях и после освобождения, изменения восприятия бывшего 

осужденного в обществе, профессиональную реадаптацию, семейную поддержку и 

т.п. Обоснована необходимость совершенствования деятельности государственных 

органов и общественности по созданию нормальных условий для постпенитенциар-

ной адаптации бывших заключенных. 

Ключевые слова: постпенитенциарная адаптация, бывшие заключенные, со-

циальные, психологические составляющие, профессиональная реадаптация, деяте-

льность государственных органов. 

 

Постановка наукової проблеми. Покарання, які пов’язані з поз-

бавленням волі, виконання котрих проходить з відривом ув’язненого від 

звичного середовища, зазвичай, несуть за собою ослаблення, а в деяких 

випадках - втрату соціально-корисних зв’язків, а також помітне обме-

ження виконуваних соціальних ролей. Після повернення з місць відбу-

вання покарань, у колишнього засудженого відбуваються зміни особис-

тості, причому у більшості випадків не в кращу сторону. 

На сьогоднішній день, коли рівень злочинності, в тому числі й ре-

цидивної, на жаль не зменшується, а за деякими видами злочинів зрос-

тає, питання соціальних і психологічних детермінант постпенітенціар-

ної адаптації постає дуже гостро. Оскільки, якщо людина після звіль-

нення з місць позбавлення волі не адаптується до нормального життя, 

це призводить до нових девіантних наслідків і, найчастіше, до повтор-

ного скоєння злочинів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження адапта-

ції людини, а також варіантів її прояву, пов’язане із загальним поняттям 

адаптаційних можливостей та поняттям адаптованості людини, що ви-

вчалися дослідниками протягом багатьох сторіч. У психології є свої 

особливості підходу до вивчення поняття адаптації. Зокрема, 

С.Л. Дружиловим, Є.О. Климовим, С.М. Миронцем, А.А. Налчаджяном, 

О.Р. Охременко, Л.Л. Панченком, Т.О. Паршиною, А.О. Реаном вивча-

лися особливості професійної адаптації, соціальної адаптації, біологіч-

ної адаптації тощо [1-3]. У роботах зарубіжних психологів (Г. Гартман, 

Ф.З. Меєрсон, І. Стенлі, Я.С. Хамер, Дж. Хант та ін.) адаптація, як пра-

вило, розглядається в межах одного із психологічних напрямків: психо-

аналітичного, поведінкового, гуманістичного, когнітивного, екзистен-

ційного та ін. [4]. 
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Особливість підходів до вивчення феномену адаптації у вітчизня-

них дослідників полягає в тому, що адаптація розглядається здебільшо-

го в контексті діяльності та історичного розвитку людини, що зумовле-

но популярністю культурно-історичної теорії Л.С. Виготського та кон-

цепції діяльності О.М. Леонтьєва. Біологічному аспекту процесу адап-

тації приділялося менше уваги, тому термін адаптації у вітчизняній пси-

хології досить часто замінюється терміном соціалізації, у процесі якої 

формуються адаптаційні механізми особистості.  

Відносно проблеми постпенітенціарної адаптації колишніх 

ув’язнених можна виділити наукову праці О. В. Соколової, яка відокре-

мила кримінально-каральний та постпенітенціарний вплив на особис-

тість людини; В.В. Городнянської, яка дослідила постпенитенціарний 

рецидив; А.Л. Репецької та В.В. Агільдина, які вивчали сучасні пробле-

ми постпенітенціарной адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі [5-7]. Крім цього різні аспекти адаптації колишніх ув’язнених дос-

ліджували С.К. Гречанюк, О.М. Плахова, А.В. Бруснігіна, О.Ф. Дубовf, 

Т.Г. Татідінова та інші вчені [8-10]. 

Мета статті. На підставі теоретичного аналізу стану та особливо-

стей адаптації та ресоціалізації колишніх засуджених визначити соціа-

льні та психологічні складові постпенітенціарної адаптації осіб, звіль-

нених з місць позбавлення волі, а також окреслити шляхи і напрямки 

оптимізації постпенітенціарної адаптації в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сама по собі соціальна адаптація 

колишніх ув’язнених – це процес засвоєння звільненими особами соціа-

льного досвіду з метою повернення їх до самостійного загальноприйня-

того соціально-нормативного життя в суспільстві.  

Адаптація людини є основним принципом і умовою її життєдіяль-

ності. Саме пристосування до різноманітних умов будь-якого середо-

вища забезпечує успішність функціонування людини в цьому середо-

вищі. В процесі динамічного розвитку суспільства роль адаптаційних 

можливостей людини не тільки не зменшилася, а стала навіть більш ак-

туальною, що зумовлено значним розширенням сфери життєдіяльності 

людини, де її адаптаційні ресурси зазнають ще більшого навантаження 

та певних модифікацій. 

Адаптація як психологічний феномен є достатньо висвітленою як 

у зарубіжній, так і у вітчизняній психологічній літературі. У ході розг-

ляду даного поняття важливо зазначити, що в психології досить чітко 

розмежовуються поняття «адаптація» й «адаптованість». Поняття адап-

тації в його загальному сенсі означає пристосування до різних умов се-

редовища й сходить коріннями до латинського слова «adaptio» – прис-

тосування. Тобто основним завданням адаптаційного процесу є застосу-

вання можливостей людського організму з метою його пристосування 

до різних процесів природного й соціального середовища. Таким чином, 
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під адаптацією розуміють сам процес пристосування, спрямований на 

досягнення гармонії між індивідуумом і соціумом. Під адаптованістю 

розуміється результат, підсумок процесу адаптації, що дає особистості 

відчуття стану самоствердження й власної цінності.   

Основною диференціацією адаптації як процесу є її традиційний 

розподіл на біологічну та соціально-психологічну або соціальну [3]. Бі-

ологічна адаптація спрямована на збереження й підтримку гомеостазу 

усередині людського організму, а тому має досить тверді рамки й відно-

сно однакова у всіх людей. Соціально-психологічна або соціальна адап-

тація сформувалася пізніше у філогенетичному сенсі й значною мірою 

залежить від певних особливостей суспільства, а також від індивідуаль-

них характеристик особистості. Складність соціальної адаптації в порі-

внянні з біологічною полягає в тому, що, являючи собою процес і ре-

зультат взаємодії індивіда із швидкоплинним соціальним середовищем, 

соціальна адаптація пред’являє ряд специфічних вимог до особистості. 

Отже, зазвичай проблема пристосування вирішується людиною двома 

шляхами: зміною себе з одного боку та зміною навколишнього середо-

вища з іншого боку.  

Вивчення поняття соціальної адаптації та соціалізації з точки зору 

психології, дозволяє охарактеризувати соціальну адаптацію як двосто-

ронній процес пристосування особистості до соціального середовища, а 

під соціалізацією слід розуміти багатогранний процес, що включає в се-

бе як біологічні, так і соціальні механізми. 

Соціальна адаптація – не є автоматично триваючим процесом. В 

деяких випадках вона може протікати незадовільно, особливо якщо на-

вколишнє соціальне середовище звільненого від покарання не містить 

достатнього підкріплення і забезпечення позитивними поглядами, праг-

неннями та орієнтацією, які передаються йому при постійному безпосе-

редньому спілкуванні з іншими людьми. Саме тому, можна сказати, що 

проблема дослідження соціальної адаптації звільнених від покарання 

перетворюється в проблему належного забезпечення нормального вхо-

дження колишнього засудженого до життєдіяльності соціуму. Соціальна 

адаптація звільнених від відбування покарання неможлива без надання 

допомоги з боку державних і суспільних інститутів. 

Відносно соціальної та психологічної адаптації осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, процесу їх ресоціалізації нами представляється 

доцільним вживання терміну «постпенітенціарна адаптація», під яким 

розуміється двосторонній процес пристосування особистості засудже-

ного до соціального середовища, безпосередньо пов’язаний з комплек-

сом заходів, які проводяться державними установами, органами та ін-

ститутами громадськості, що носять добровільний або примусовий ха-

рактер з метою закріплення результатів виправлення і попередження 

вчинення нових злочинів. 
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Взагалі, постпенітенціарна адаптація має специфічні особливості: 

- передумовами її є обов’язкове відбування строку кримінального 

покарання, набрання законної сили ухвали або постанови суду, оголо-

шення амністії (у разі припинення повністю від відбування покарання), 

помилування (у випадках звільнення від подальшого відбування пока-

рання); 

- метою постпенітенціарної адаптації осіб, засуджених до позбав-

лення волі, є пристосування їх до нового або зміненого, колишнього со-

ціального середовища для закріплення результатів виправлення та по-

передження вчинення ними нових злочинів; 

- вона протікає після звільнення від покарань, пов’язаних із позба-

вленням або обмеженням волі аж до моменту погашення або зняття су-

димості і завершується досягненням відповідності між очікуваннями-

вимогами суспільства (окремих соціальних груп) і поведінкою раніше 

судимої особи; 

- завданням постпенітенціарної адаптації осіб, звільнених від по-

карання, є залучення їх до життя без правообмеження, пов’язаного з по-

каранням, до нового соціального середовища;  

- постпенітенціарна адаптація звільнених від покарання залежить 

також від адаптаційних навичок і здібностей, властивих індивіду і вихо-

ваних в умовах виконання покарання; 

- результатом постпенітенціарної адаптації є успішна і стабільна 

психологічна, соціальна, професійна та ментальна інтеграція осіб, звіль-

нених з місць позбавлення волі в соціальне середовище та життя без ри-

зику протиправної поведінки. 

Необхідно зазначити, що постпенітенціарна адаптація повинна ро-

зглядатися на одному рівні з виконанням покарання і виправним впли-

вом на засуджених. Важливий також психологічний перелом в оцінці 

необхідності надання допомоги після звільнення і підтримки в загаль-

ному значенні виправного впливу на засуджених і звільнених з боку су-

спільства, так як вирішення таких завдань неможливо здійснювати без 

його допомоги. У зв’язку з цим необхідно встановити більш тісний вза-

ємозв’язок між державними установами, органами та суспільством з ме-

тою ефективної організації проходження процесу адаптації осіб, засу-

джених до позбавлення волі. Тому належна організація процесу підго-

товки до звільнення – одна з складових виправної діяльності пенітенці-

арних установ. Від того, наскільки засуджений буде заздалегідь підго-

товлений до зміненого за час відбування ним покарання суспільства, за-

лежить його поведінка. У зв’язку з цим процес підготовки до звільнення 

дуже складний і відповідальний, як для персоналу кримінально-

виконавчих установ, так і для засуджених. 

Необхідно зазначити, що перебіг постпенітенціарної адаптації за-

лежить від безлічі факторів. Одні з них сприяють успішному «входжен-
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ню» особи, звільненої від покарання, у нове чи змінене середовище, ін-

ші, навпаки, цьому перешкоджають. Найважливішим чинником, від 

якого залежить соціальна адаптація, є співвідношення між диспозицій-

ною структурою особистості і соціальними очікуваннями середовища. 

Концепція багаторівневої саморегуляції соціальної поведінки 

отримала розвиток та емпіричне обґрунтування в роботах відомих діячів 

науки. Сутність концепції полягає в наступному: «соціальна і моральна 

спрямованість складається з фіксованих установок різних рівнів свідо-

мості і узагальнення. Вибір варіантів поведінки, здійснюваний під впли-

вом зовнішніх обставин (середовища), в тій чи іншій мірі залежить від 

диспозиції суб’єкта, його налаштованості діяти відповідним чином. 

Причому, реальною поведінкою індивіда керують не окремі орієнтації, 

установки, а вся диспозиційна система в цілому» [11]. Наведене поло-

ження є дуже важливим, бо тут підкреслюються взаємопроникнення ус-

відомлюваного й неусвідомлюваного в процесі будь-якої діяльності, а 

також необхідність враховувати цю єдність при аналізі людської пове-

дінки, в тому числі звільнених від покарання у процесі їх соціальної 

адаптації. 

Аналіз сутності та змісту процесу постпенітенціарної адаптації зві-

льнених від покарання, його соціально-психологічних закономірностей 

показує, що цей процес далеко не завжди протікає гладко і безконфлікт-

но. Особі, що відбула покарання, доводиться долати численні перешкоди 

як внутрішні, суб’єктивні, так і зовнішні, які від неї залежать. Вони і 

складають адаптаційні проблеми, які можуть бути розділені на дві кате-

горії. Перша категорія охоплює турботи, пов’язані з задоволенням насу-

щних потреб у житлі, їжі, одязі, заробіток, тобто зі створенням зовнішніх 

умов життєдіяльності суб’єкта. Інша група проблем пов’язана з входжен-

ням даної особи в нове мікросередовище - сім’ю, трудовий колектив, 

найближче побутове оточення. У першій, як правило, переважають ситу-

ації, обумовлені об’єктивними, незалежними обставинами (відсутність 

житла, труднощі у працевлаштуванні). У другій - вирішальну роль відіг-

рають особисті якості особи і її поведінка, тобто фактори суб’єктивного 

плану. І ті, і інші проблеми, як зазначає Т.Г. Татідінова, вирішуються лю-

дьми по-різному, виходячи із сформованих умов і особистих можливос-

тей. А вони в певній мірі залежать від віку, статі, освіти, професії та ін-

ших соціально-демографічних параметрів особистості [10]. 

Велике значення мають і зовнішні проблеми постпенітенціарної 

адаптації. Після звільнення з місць позбавлення волі молоді люди за-

звичай відчувають труднощі в отриманні роботи, освіти, а також у жит-

лово-побутовому влаштуванні. Серед зовнішніх причин слід відзначити 

також відсутність в Україні, як спеціальних державних служб, так і гро-

мадських організацій, які ефективно займаються проблемами колишніх 

ув’язнених [8]. 
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Особливо слід акцентувати увагу на професійну реадаптацію, що 

складається з безлічі компонентів (пошук роботи або вибір професії, 

проблема виробничого адаптування, ступінь задоволеності своєю пра-

цею як чинник закріплення на робочому місці тощо). За результати дос-

ліджень професійної реадаптації колишніх засуджених Т.Г. Татідінова 

виявила, що велика частина респондентів (осіб, що побували в 

ув’язненні) – працювала (58,8 %), деякі навчалися (10,6%). Майже 40% 

випробували при працевлаштуванні серйозні перешкоди. І хоча значна 

кількість молодих людей (68,2 %) володіли тією чи іншою професією, в 

ряді причин, що зумовили відмову використовувати їх робочі руки, 

найчастіше називалася судимість [10]. На жаль, суспільство в особі кон-

кретних його представників замість того, щоб подбати про тих, кому 

особливо важко зорієнтуватися у непростій нинішній ситуації, підкрес-

лює їхню громадянську ущербність, піддає, може бути, ще більш жорс-

токому покаранню. 

Відтворення нормальних сімейних відносин також є важливим 

фактором успіху або невдачі постпенітенціарної адаптації. Переважна 

кількість звільнених прагне повернутися в сім’ю. Від того, як зустрінуть 

рідні, як складуться взаємини, багато в чому залежить їх подальша доля.  

Таким чином, очевидно, що в ситуації, коли певна частина україн-

ських громадян має за плечима тюремний досвід, необхідні розробка і 

реалізація цілого комплексу заходів щодо їх постпенітенціарної адапта-

ції. Причому зусилля тут повинні додаватися як з боку держави, так і рі-

зних неурядових організацій, асоціацій та фондів. Сталий розвиток будь-

якої країни відбувається завдяки благополучного життя всіх її громадян і 

колишні ув’язнені в цьому відношенні не повинні бути винятком. 

Зауважимо, близько 70 % звільнених з місць позбавлення волі 

знову потрапляють в соціальне оточення, яке у свій час згубно впливало 

на них. Ось чому від того, як складуться відносини між ними та держа-

вними структурами, покликаними надавати їм сприяння і здійснювати 

соціальний контроль, залежить багато чого. Між тим, відсутність спеці-

альних установ, центрів, які займалися б реадаптацією осіб, які відбули 

кримінальні покарання, створює парадоксальну ситуацію – турбота про 

їх благополуччя покладено на каральні органи. Практично всі люди піс-

ля виходу на свободу беруться на облік в поліцію. При цьому форми 

контролю не відрізняються різноманітністю: відвідування на дому, бесі-

ди. Доцільність подібної превентивності викликає серйозні сумніви, 

оскільки ставить всіх без винятку звільнених в статус підозрюваних. 

Слід зауважити, що особи, які відбували покарання, значною мі-

рою відрізняються від громадян, котрі ніколи не відбували покарання. 

Перш за все, позначається сам факт перебування в колонії або в’язниці, 

де життя людини суворо регламентовано. Тому найбільш значною скла-

дністю, адаптації, є те, що засуджені не звикли приймати самостійних 
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рішень; увесь порядок їх життя визначається адміністрацією установи, 

вони не планують свій бюджет, не користуються міським транспортом, 

не забезпечують себе житлом, одягом, продуктами харчування. Вони 

стають пасивними. Тому завданням постпенітенціарної адаптації в пер-

шу чергу є робота із засудженими спрямована на їх психологічну підго-

товку до життя на волі. 

На підставі проведеного аналізу нами узагальнено соціальні та 

психологічні складові постпенітенціарної адаптації, а також визначені 

шляхи і напрямки її оптимізації в Україні (табл.1). 

Таблиця 1 

Складові постпенітенціарної адаптації та шляхи її оптимізації 
Соціальні та психологічні складові 

постпенітенціарної адаптації 

Шляхи та напрямки оптимізації постпе-

нітенціарної адаптації 

Загальні Загальні 

Психологічна готовність засудженого 

до звільнення від подальшого відбу-

вання покарання; підвищення ролі 

особистості самого засудженого у ви-

рішенні питань адаптації; свідома дія-

льність особистості засудженого щодо 

пристосування до соціального середо-

вища; рівень розвитку особистої адап-

тованості колишніх засуджених 

Соціально-психологічна підготовка з роз-

витку адаптаційних навичок в останні пів-

року перебування засудженого в місцях 

позбавлення волі. Вона включає в себе пе-

релік заходів, які забезпечать звільненій 

особі умови для здійснення її постпенітен-

ціарної адаптації. 

При розробці системи заходів здійснення 

постпенитенціарної адаптації врахування 

результатів пенітенціарного періоду підго-

товки до виходу засудженого на свободу. 

Конкретні Конкретні 

Побачення засуджених з рідними, пе-

ресування без конвою або супроводу; 

звільнення з-під варти перед звільнен-

ням від подальшого відбування пока-

рання; переведення в колонію-

поселення; надання допомоги адмініс-

трацією виправної установи вивіль-

нюваним засуджених; здійснення кон-

тролю за поведінкою осіб, звільнених 

від подальшого відбування покарання, 

тощо. 

Скасування обмеження на побачення засу-

джених, які відбувають останні шість міся-

ців покарання, з родичами, а також повідо-

мити останніх про місце і час звільнення 

засудженого. Проведення із засудженими 

організаційної та роз'яснювальної роботи 

щодо їх трудового і побутового влашту-

вання після звільнення. Виконання інших 

заходів, спрямованих на надання допомоги 

щодо нормалізації або відновлення соціа-

льних зв'язків. 

Можливість та доступність надання 

соціальної та психологічної допомоги 

після звільнення. 

Встановлення більш тісного взаємозв’язку 

між державними установами та психологі-

чними службами, які повинні надавати до-

помогу колишнім засудженим. Збільшення 

в Україні кількості спеціалізованих закла-

дів, центрів для надання допомоги таким 

особам. 

Професійна реадаптація осіб звільне-

них з місць позбавлення волі. 

Зміна сприйняття суспільством колишніх 

засуджених і гарантування їм місця на ри-

нку праці. Цією проблемою повинні займа-

тися відповідні органи державної влади, які 
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Соціальні та психологічні складові 

постпенітенціарної адаптації 

Шляхи та напрямки оптимізації постпе-

нітенціарної адаптації 

мають зробити для колишніх засуджених 

такі умови, в яких вони зможуть нормально 

працювати, створювати родину і стабільно 

функціонувати у суспільстві. 

Наявність сімейної підтримки та хара-

ктер розвитку родинних відносин зві-

льненого з місць позбавлення волі. 

Розробка та впровадження державних та 

громадських програм і проектів щодо реа-

білітації колишніх засуджених та членів їх 

сімей. 

Ризик потрапляння колишніх засу-

джених до пагубного кримінального 

середовища після пенітенціарних 

установ. 

Розробка системи дієвих соціальних, пра-

вових, економічних та інших заходів, які 

сприятимуть тому, щоб після звільнення 

особа не хотіла повертатися до порушення 

закону, а ставала на новий шлях. 

 

Необхідно зазначити, що умови життя людини постійно зміню-

ються, і вона постійно повинна адаптуватися до тих чи інших умов: 

влаштування на нову роботу, закінчення навчального закладу, весілля 

тощо все це відбувається в нормальних умовах, поза ізоляції від суспі-

льства. Після звільнення від покарання людині знову доводиться адап-

туватися до нормальних, кардинально інших від умов виправної трудо-

вої установи - до умов свободи. При цьому вона стикається із пробле-

мами правового та соціально-психологічного характеру. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Постпеніте-

нціарна адаптація – це двосторонній процес пристосування особистості 

засудженого до соціального середовища, безпосередньо пов’язаний з 

комплексом заходів, які проводяться державними установами, органами 

та інститутами громадськості, що носять добровільний або примусовий 

характер з метою закріплення результатів виправлення і попередження 

вчинення нових злочинів. Проблема постпенітенціарної адаптації на 

сьогодні загострюється, і її складність багато в чому залежить від гли-

бини і стійкості антисуспільної деформації особистості колишнього за-

судженого. Нерідко, навіть якщо заходи по адаптації здійснюються, во-

ни не досягають поставленої мети. Проте не слід відкидати думку про 

можливості реабілітації і виправлення колишніх засуджених та їх пове-

рнення до нормальної життєдіяльності. Адже більшу частину вивільню-

ваних з місць позбавлення волі складають засуджені, які бажають роз-

почати нове життя, а не вчиняти нові злочини. Саме цей контингент по-

требує опіки і допомоги, хоча б у перший час після звільнення. 

Узагальнені соціальні та психологічні складові постпенітенціарної 

адаптації, а також визначені шляхи і напрямки її оптимізації сприяти-

муть створенню нормальних умов для постпенітенціарної адаптації, що 

є найважливішим завданням державних органів і громадськості, основ-

ним напрямком попередження рецидивної злочинності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАМІРУ 

МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ДО ДІЯЛЬНОСТІ  

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
 

У статті розглянуто різні підходи до вивчення проблеми професійного само-

визначення особистості яке передбачає в подальшому здійснення діяльності в екст-

ремальних умовах. Різні погляди на проблему професійного самовизначення особи-

стості для діяльності в екстремальних умовах, представлені в працях вітчизняних та 

зарубіжних психологів.  

Виділено основні фактори, що впливають на процес професійного самовиз-

начення, помилки, які може зробити майбутній спеціаліст при виборі майбутньої 

професії, пов'язаної з екстремальною діяльністю. Особливу увагу звернено на моти-

вацію вибору професії, та всебічну поінформованість майбутнього спеціаліста про 

майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: професійне самовизначення, професія, екстремальні умови ді-

яльності, професійна діяльність. 

 


