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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті представлені деякі актуальні проблеми психологічного за-

безпечення діяльності фахівців екстремальних професій, зокрема рятуваль-
ників. Визначено комплекс заходів психологічного забезпечення фахівців на 
сучасному етапі.  
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Постановка проблеми. Практика психологічного забезпе-

чення професійної діяльності (ПЗПД) фахівців екстремальних профе-
сій військовослужбовців, моряків, рятувальників тощо вже на почат-
ковому етапі становлення продемонструвала потребу в комплексному 
підході до цієї галузі психологічної науки і практики. Досвід залу-
чення формувань МНС України до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру дає підстави ствер-
джувати, що в перспективі значення такого підходу зростатиме. Отже 
напрям практичної психології, який формується в цивільних умовах, 
потребує свого науково-методичного обґрунтування, певних науко-
вих розробок в усіх галузях діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З розвитком Укра-
їни як самостійної держави, створенням Міністерства з надзвичайних 
ситуацій ліквідації та наслідків Чорнобильської катастрофи актуаль-
ність ПЗПД зросла, про що свідчить відповідний наказ Комітету охо-
рони праці та Міністерства охорони здоров’я України щодо необхід-
ності професійного добору для 16 груп спеціальностей. Наслідки Чо-
рнобильської катастрофи суттєво вплинули на фізичне та психічне 
здоров’я населення України, що значно розширює коло осіб, яким по-
трібно надавати психологічну допомогу. 

Термін психологічне забезпечення професійної діяльності 
з’явився в 1980-1985 рр. в системі забезпечення професійної діяльно-
сті корабельних спеціалістів (М.С. Корольчук, 1979, 1985, 1991, 1996; 
І.А. Сапов, О.С.Солодков, 1986, Ю.М. Бобров, М.С. Корольчук, 
1987), де визначено зміст, принципи, завдання такого виду забезпе-
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чення. Далі свій внесок в ПЗПД зробили П.П. Криворучко (1998) сто-
совно спеціалістів операторського профілю надводних кораблів; Г.С. 
Грибенюк (1997) – щодо спеціалістів пожежної безпеки; В.М. Край-
нюк (1999) – щодо юнаків призовного віку; О.А. Блінов (1999) – щодо 
військовослужбовців аеромобільних військ під час парашутно-
десантної підготовки. 

Застосування комплексного психологічного забезпечення пока-
зало, що у фахівців експериментальної групи на усіх етапах обсте-
ження рівень працездатності та психічних функцій був суттєво ви-
щим, ніж у контрольній групі (на 15-20% при Р < 0,05). 

Доведено, що комплексне психологічне забезпечення створює 
сприятливі умови для зниження нервово-психічної нестійкості, ситуа-
тивної та особистісної тривожності, суб’єктивного стану, сприяє адек-
ватній та прискореній адаптації до умов професійної діяльності, долає 
виражену втому та перевтомлення фахівців під час робочих циклів. 

Постановка завдання. На підставі аналізу наукової літератури, 
нормативних джерел визначити систему заходів з комплексного пси-
хологічного забезпечення професійної діяльності фахівців екстрема-
льних професій, у тому числі рятувальників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічне за-
безпечення – це комплекс заходів та засобів впливу на психіку особи 
з метою формування, підтримки та відновлення оптимальної працез-
датності фахівця в повсякденних та екстремальних умовах. 

Засоби та заходи психологічного забезпечення професійної дія-
льності можуть застосовуватись ще до безпосередньої зустрічі фахів-
ця з технікою – професійна орієнтація та професійний відбір, психо-
логічна підготовка (спеціальна психологічна підготовка), конструю-
вання робочого місця та прогнозування факторів, які будуть певним 
чином впливати на рівень працездатності, тобто створення оптималь-
них умов для життєдіяльності під час виконання завдань за призна-
ченням. Під час підготовки до виконання завдань в умовах надзви-
чайних ситуацій, комплекс ПЗПД включає: психологічну діагностику, 
психологічну допомогу (психокорекцію, реабілітацію), психологічне 
супроводження професійної діяльності.  

З мети та змісту ПЗПД випливають завдання – психологічна ді-
агностика динаміки працездатності фахівців; розробка та вибір нових 
ефективних методів підтримки й відновлення психічних функцій осо-
би; вивчення специфіки умов професійної діяльності, впливу умов 
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праці на психічний стан та працездатність фахівців; ефективна та 
безпечна діяльність, подовження професійного довголіття, фізичного 
та психічного здоров’я. 

Принципи ПЗПД – комплексність, безперервність, адекватність, 
насиченість, інтенсивність застосування їх. Етапи: первинна ланка - 
до початку професійної діяльності; друга ланка – під час робочих ци-
клів; третя – після закінчення професійної діяльності. Управління 
ПЗПД полягає в плануванні, організації, забезпеченні, контролі і мо-
тивації. 

Подальший розвиток на шляху підвищення рівня професійної 
готовності і якості фахівців, безумовно, потребує розгорнутого аналі-
зу накопиченого досвіду і формування нових підходів щодо розробки 
і цілеспрямованого впровадження психологічного забезпечення про-
фесійної діяльності фахівців у повсякденних та екстремальних умо-
вах. Психологічне забезпечення кожного з аспектів діяльності фахів-
ців повинно проектуватись системно і передбачати єдиний комплекс 
дослідницьких і соціотехнічних процедур, спрямованих на прогнозу-
вання й управління успішністю оволодіння спеціальністю і ефективну 
діяльність у виробничих умовах.  

Вимоги взаємозв’язку дослідницької і соціотехнічної складових 
ПЗПД (профвідбір, профпідготовка, профадаптація фахівців), перед-
бачає нову концепцію заходів від проведення обстежень кандидатів 
на навчання, їхнього психологічного супроводу до отримання даних 
про індивідуально-психологічні особливості фахівця та рівень його 
професійної підготовленості на підставі реалізації принципу компле-
ксності при проектуванні методичного арсеналу вивчення особистос-
ті в системі ПЗПД з урахуванням багатьох цілей, наступного застосу-
вання всіх даних для розв’язання завдань психологічного забезпечен-
ня. Критерієм досягнення комплексності методичного забезпечення 
для обстеження індивідуальних властивостей особистості є розробка 
набору, цілісної системи методичних засобів, в який втілена уява про 
інтегративну регуляцію і саморегуляцію діяльності на мотиваційно-
смисловому, емоційно-вольовому, когнітивному і психофізіологічно-
му, а також розуміння неоднозначності поняття “професійна діяль-
ність”. Остання передбачає відмінності форм психічної детермінації 
діяльності щодо оволодіння професією і спеціальністю та діяльності 
щодо виконання професійних функцій, діяльності в звичайних та екс-
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тремальних умовах, діяльності нормативної (стереотипної) і наднор-
мативної (творчої, нестандартної).  

Таким чином, розробка методичного апарату для проведення об-
стеження особистості базується на принципі комплексності, який пе-
редбачає орієнтацію на системно побудовану професіограму і реальну 
реалізацію концепції цілісного функціонування особистості в діяльнос-
ті. Використання принципу комплексності передбачає необхідність 
формування не “батареї”, а науково обґрунтованої системи методів і 
методик, які дозволяють вивчити особистість та умови специфіки її 
професійної діяльності відповідно до мети, завдань, факторів, які впли-
вають на психіку людини і визначити ступінь точності і достовірності 
всієї сукупності психологічних тенденцій і взаємозв’язків між ними, 
які адекватно відповідають рівню аналізу особистості.  

Вимоги щодо кількості методичного апарату включають два ас-
пекти досягнення цієї мети – вимоги комплексності за змістом (спря-
мованістю) методики, які застосовуються в обстеженнях, та вимоги 
комплексності процедури обстеження, яка пов’язана з формою викори-
стовуваних методів і методик, сукупністю параметрів, які реєструють-
ся і аналізуються, способами інтерпретацій отриманих даних. 

Системи методик повинні бути повними й достатніми, тобто 
вимірювати не тільки професійно-важливі якості в традиційному ро-
зумінні, але й фактори, які визначають особливості функціонування і 
динаміку розвитку цих якостей у професійній діяльності, які нале-
жать до регулятивних механізмів і пов’язані з самосвідомістю і само-
оцінкою, з мотиваційно-смисловою і ціннісною сферою особистості, 
когнітивним стилем особистості і емоційно-вольовою сферою.  

Таким чином, у систему включаються такі блоки: 
- методики, які дозволяють визначити індивідуальні особли-

вості, потрібні для якісного виконання професійної діяльності в зви-
чайних умовах; 

- методики, які дозволяють визначити індивідуальні особли-
вості, потрібні для якісного виконання професійної діяльності в екст-
ремальних умовах; 

- методики, спрямовані на аналіз впливу стресогенних, екст-
ремальних умов на функціонування професійно важливих якостей; 

- методики, які дозволяють прогнозувати вірогідність неста-
ндартної, творчої поведінки в екстремальних умовах; 
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- окремо розглядається блок методик ПЗПД, спрямованих на 
формування, підтримку та відновлення працездатності фахівців, та 
методи психологічної підготовки. 

Висновки. Отже, система психологічного забезпечення профе-
сійної діяльності спрямована на формування, підтримку та віднов-
лення оптимальної працездатності фахівців, має свої завдання, прин-
ципи, етапи, методи управління включає: заходи та засоби, які мо-
жуть застосовуватись, як правило під час діяльності - психологічну 
діагностику, психологічну допомогу, психологічне супроводження 
професійної діяльності та заходи і засоби, які можуть застосовуватись 
ще до початку діяльності, – професійний відбір, психологічну підго-
товку, психологічну боротьбу (впливи), інженерно-психологічні ас-
пекти комплектування робочого місця та умов придатності до життє-
діяльності. 

Актуальність проблеми ПЗПД визначається безпосередньо 
впливом умов на характер діяльності (природних, умов придатності 
до життєдіяльності, соціально-психологічних, екологічних, та меди-
ко-біологічних). 

Використання комплексного психологічного забезпечення 
професійної діяльності фахівців операторського профілю підтримує 
оптимальний рівень функціонального стану та працездатності протя-
гом усього тривалого робочого циклу. 
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