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яких дозволив класифікувати існуючі види спорту. Використання за-
пропонованої класифікації дозволить здійснювати психологічну під-
готовку спортсменів з урахуванням ступеня екстремальності виду 
спорту, яким вони займаються. 

Надалі необхідно розробляти критерії оцінки видів спорту з по-
зиції їх екстремальності й розробки для спортсменів практичних ре-
комендацій націлених на зниженням негативного впливу на їх психі-
ку спортивної діяльності, яка здійснюється в екстремальних умовах. 
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УДК 159 

 Сапожнікова К.В., психолог батальйону патрульної служби при 
УМВС України в Чернівецькій області 

ФОРМУВАННЯ У СПІВРОБІТНИКІВ МІЛІЦІЇ СТІЙКОГО 
СТАНУ ДО ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ  

СИТУАЦІЯХ 
 
Служба і дії співробітників ОВС здійснюються, як правило, в екстре-

мальних, конфліктних і складних умовах, за високої напруги, при нервових 
та психічних навантаженнях і перевантаженнях, що при непідготовленості 
співробітника до них негативно відбивається на успіху, служить причиною 
промахів і помилок, що мають часом і фатальні наслідки в екстремальних 
умовах. Слабка професійно-психологічна підготовка виступала і виступає 
хронічною хворобливою вадою професійної майстерності і діяльності певної 
частини особового складу ОВС.  
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Постановка проблеми. Задача формування готовності у спів-

робітників органів внутрішніх справ до діяльності в особливих (тобто 
екстремальних і досить тривалих) умовах займає останнім часом усе 
більш значне місце серед інших задач у роботі з особовим складом. 
Підкреслимо, що мова йде, насамперед, про фізичну, моральну і пси-
хологічну готовність співробітників. Зародження нового інституту в 
системі ОВС - практичних психологів, здавалося б, автоматично ви-
рішує питання про приналежність і відповідальність за рішення цієї 
непростої задачі. Однак це не зовсім так. 

Формування певного виду готовності до чогось відбувається не 
тільки під впливом, наприклад, розвитку необхідних фізичних якос-
тей (сили, витривалості, спритності), навіювання, якщо мається на 
увазі психологічна готовність, або виховання, якщо ми говоримо про 
моральну готовність, але під впливом інших численних факторів, що, 
як правило, не завжди укладаються тільки в рамки роботи з психоло-
гічного забезпечення. 

З усього цього випливає, що задача формування готовності у 
співробітників органів внутрішніх справ до діяльності в особливих 
умовах є не тільки і не стільки прерогативою психологічної служби, 
скільки найважливішим напрямком роботи з особовим складом пред-
ставників різних служб. 

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Складність пси-
хологічних станів людини і формування необхідних якостей, якими 
повинен бути наділений співробітник для роботи в екстремальних 
умовах, поки що вивчена недостатньо. Як свідчить психолог М.І. На-
єнко, серед актуальних проблем сучасної психології проблема психі-
чних станів людини у складних, екстремальних умовах займає одне з 
провідних місць [1]. Цих питань торкається і М.С. Грінберг, підкрес-
люючи їх важливість. Даній темі приділяють увагу також такі вчені, 
як: В.А. Абчук, А.Ф. Возний, Г.І. Іванін, І.П. Козаченко, А.І. Омель-
ченко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко [2].  

Виклад основного матеріалу. У практиці оперативної роботи 
співробітників МВС мають місце часті, якщо не повсякденні впливи 
екстремальних процесів. Найчастіше результат екстремальної ситуації 



Проблеми екстремальної та кризової психології. Випуск 3. Частина 2 

 247

залежить від того, наскільки співробітник здатний стійко сприймати 
небезпеку і поряд з цим сам уміло використовує тактичні прийоми 
впливу. Буває, що співробітник, що має добрі фізичні данні, через 
слабку психологічну мобільність не здатний вирішити рухову задачу, 
навіть незважаючи на вчасно вжити заходи. Зрив задуманого може 
встатися ще на початку критичної ситуації або в період її прояву [3]. 

Які якості повинен мати співробітник для досягнення успіху в 
ситуаціях, наприклад, у таких, як зустріч з небезпечним супротивни-
ком, затримка організованої злочинної групи? Насамперед: комуніка-
бельність або здатність встановлювати контакти, тобто здатність 
впливати психологічно на злочинця; зосередженість і уважність до 
всього, що його оточує; сміливість і оперативність у прийнятті рі-
шень; професіоналізм, тобто наявність спеціальних знань і практич-
ного досвіду, а також високий рівень підготовленості для знешко-
дження злочинця фізичним способом; здатність творчо вирішувати 
проблеми. 

Щоб сформувати у співробітників зазначені якості, потрібен 
тривалий процес навчання, здатний розвинути і з'єднати їхні окремі 
складові компоненти. До таких компонентів можна віднести: розви-
ток творчих здібностей, уяви, швидке схоплювання ситуації, уміння 
правильно приймати рішення, а також контролювати стан і функції 
організму, оцінювати рухові здібності, уміння колективно діяти, ви-
давати цільову установку, регулювати емоції і напругу, розвиток зо-
середженості, сприйняття, оперативного мислення; комплекс засобів 
(вправ), що формують психомоторну діяльність; розвиток рухової чу-
тливості, вольових якостей, сили, спритності. Не кожна людина пов-
ною мірою володіє цими необхідними компонентами; якщо вони і є 
вираженими, то в різній мірі. Будь-які вроджені якості вимагають 
свого розвитку, у тому числі і за допомогою спеціального навчання 
[4]. Навчання необхідно проводити диференційовано, послідовно й у 
той же час комплексно. 

Рекомендується розвивати у співробітників наступні чотирнад-
цять компонентів інтелектуальних, рухових і психомоторних якостей. 

Розвиток творчих здібностей у рішенні проблем. Це один з най-
більш важливих компонентів. Співробітник, позбавлений здатності 
творчо вирішувати проблеми, що стосуються затримки і знешко-
дження злочинця, у кращому випадку може добре виконувати коман-
ди у критичних ситуаціях, але він не здатний нестандартно приймати 
рішення і впливати на ситуацію і злочинця.  



Проблеми екстремальної та кризової психології. Випуск 3. Частина 2 

 248

Можливість розвивати творчі здібності є обмеженою. Для їх ро-
звитку процес навчання необхідно насичува різними ускладнюючими 
умовностями, ставити перед співробітником, що займається, таку ме-
ту, рішення якої можливе лише за допомогою творчого підходу. Сис-
тему навчання слід організовувати за принципом "від навички до тво-
рчості". 

Процес розвитку творчих здібностей можна проводити в іншо-
му порядку, тобто в період проведення спеціальних ігор, наприклад, 
необхідно створювати якомога більшу кількість непередбачуваних 
ситуацій і дій. Виконувати це бажано за умови, що співробітники во-
лодіють відмінними навичками до протидій, але тільки у звичній об-
становці, коли ніби усі варіанти уже випробувані і все вже відоме і 
знайоме. Тому перед однією групою співробітників, що навчаються, 
ставиться мета створити незнайому екстремальну ситуацію, перед 
іншими - виконати тактичний прийом або дію новим ефективним 
способом. 

Розвиток уяви. Вважається важливим, щоб співробітник вмів 
сприймати цілісність ситуації і конкретність дій у ній. Одні співробі-
тники можуть охоплювати всю ситуацію і діяти від "окремого до за-
гального", тобто врахувавши обстановку, погрозу, протидію, що чи-
нить супротивник, засоби і способи пересування, наявність "мертвих 
зон" (у випадках із озброєним злочинцем) і т.п. Інші, навпаки, діють 
від "загального до окремого", тобто, зафіксувавши погрозу, співробі-
тник прагне відреагувати на неї, ніби нехтуючи її спрямованістю, мо-
тивацією, можливим розвитком обстановки і т.п. Треті, що є най-
більш продуктивним, користуються як тим, так і іншим способом по-
будови цілісної картини події, збагачуючи свою систему дій і окре-
мих рухів. Усі ці нюанси уяви потрібно враховувати і розвивати. 

Відсутність у співробітника здатності до творчого відтворення 
майбутніх дій знижує ефективність проведення операцій. Розвинута 
уява дозволяє йому здійснити відповідно до умов, що змінились, не-
обхідні перебудування в рухах, відшукати в собі резерви для реаліза-
ції свого динамічного потенціалу. Точно відомо, що уявне відтворен-
ня і багаторазове повторення в розумі яких-небудь рухів (наприклад, 
стрибка у висоту) практично приносить ту ж користь, що і здійснення 
самої дії. 

Уміння прийняти правильне рішення. Усякий процес ухвалення 
рішення припускає наявність наступних факторів: 
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- керовані риси ситуації (перемінні), тобто ситуації, в яких спів-
робітник може керувати діями для вирішення виниклої проблеми. Рі-
вень його підготовленості дозволяє укластися в тимчасові і просторо-
ві характеристики, впливати тактично (психологічно) на інший об'єкт 
з урахуванням його слабко виражених схильностей і здібностей;  

- вибір в ухваленні рішення, тобто процес пошуку ліній пово-
дження за рахунок наявних керованих перемінних. Повинно існувати 
не менше двох можливих ліній поводження:  

- некеровані риси ситуації (перемінні), тобто ситуації, в яких 
співробітник не в змозі впливати на об'єкт. Йому не відомі здібності 
іншого, якими діями і яким поводженням він буде відрізнятися. У 
цьому випадку необхідно знати про приблизну наявність кількісних і 
якісних некерованих характеристик ситуації, у якій пропорції вони 
знаходяться стосовно керованих характеристик (перемінних);  

- наявність внутрішніх і зовнішніх обмежень, що впливають на 
значення керованих і некерованих рис ситуації. Внутрішні: в якій мірі 
у виниклій ситуації виявляється психологічна напруженість у співро-
бітника і злочинця, що впливає на весь інший процес рухової поведі-
нки. За допомогою зовнішніх обмежень можна послабити або зроби-
ти більш керованими "некеровані риси процесу";  

- можливі наслідки, що залежать як від вибору і прийняття рі-
шень, так і від наявності в ситуації некерованих рис у момент їх про-
яву. 

Успіх залежить від того, наскільки вміло співробітник розрахо-
вує задане співвідношення між керованими і некерованими компоне-
нтами процесу. У випадку проблемної ситуації особа, що приймає 
рішення, спочатку повинна скласти уявлення про проблему, а потім 
уже спробувати знайти рішення цієї "змодельованої" проблеми. Якщо 
модель проблеми і зроблені відповідно до неї розрахунки виявляться 
невірними, то рішення може не дати бажаних результатів, приведе до 
негативного результату. Фактори, що формують процес ухвалення 
рішення, можуть виявлятися в різних умовах. 

Розвиток уваги, сприйняття, зосередженості. Складність умілого 
поводження у критичній ситуації (особливо, коли вона зненацька і хао-
тично змінюється) ускладнюється тим, що співробітникові доводиться 
постійно тримати під контролем власні дії з ліквідації конкретної небе-
зпеки та все поле небезпечно прогресуючої події. У сприйнятті цих си-
гналів велику роль відіграють такі якості, як увага і зосередженість. 
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Деякі фахівці припускають, що зростання напруженості "звужує" ува-
гу. При цьому спочатку відкидаються менш значущі та "баластові" 
сигнали, що підвищує ефективність діяльності. Подальше звуження 
уваги веде до втрати значущих сигналів і до зниження ефективності і 
результативної діяльності. 

Якими б не були від природи психологічні якості - увага, зосе-
редженість, сприйняття, - їх варто постійно розвивати. Удосконален-
ня зазначених якостей необхідно проводити зі спеціальною приклад-
ною спрямованістю. На практичних заняттях слід концентрувати зу-
силля на наступних компонентах: на ступені зосередженості уваги на 
об'єкті і кількості об'єктів, що можуть бути охоплені увагою одночас-
но; переключенні, навмисному перенесенні уваги з одного об'єкта на 
іншій; на розподілі - можливості утримувати у сфері уваги одночасно 
кілька об'єктів; на стійкості тривалого зосередження, швидкості 
сприйняття. 

Регуляція емоцій і напруги. Стан напруженості у співробітників 
з’являється з того моменту, коли прийняте рішення брати участь у 
конкретній ситуації. 

В міру наближення часу участі в майбутній події спостерігаєть-
ся підвищення емоційного фону, психічної напруженості. 

Процес емоційної регуляції передбачає систематизацію і розви-
ток знань про екстремальні ситуації, про структуру можливих дій, 
про способи їхнього виконання, контролю й оцінки.  

Пом'якшити стан напруженості, додати впевненості, психологі-
чно настроїти співробітників - це значить забезпечити успіх майбут-
ньої операції. Цьому будуть сприяти наступні фактори:  

- надана необхідна, досить об'єктивна інформація про умови 
майбутньої операції і характерні особливості майбутніх супротивни-
ків;  

- уточнена інформація про підготовленість і потенційні можли-
вості співробітника, даний прогноз співвідношення сил;  

- сформована цілісність цілей, що повинні бути досягнуті під 
час проведення операції;  

- запрограмовані і змодельовані умови обстановки і ситуації. 
Щоб підвищити рівень емоційного стану співробітників і одно-

часно з цим трохи зрівноважити, збалансувати їхню психіку, необхід-
но перед виконанням завдання вводити такі елементи дій, які б відво-
лікали думки від основної події або сприяли створенню "тонізуючого 
пориву".  
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Уміння керувати несприятливим емоційним станом, витриму-
вати тривале концентроване збудження в екстремальній обстановці 
сприяє забезпеченню високого рівня оперативності у прийнятті рі-
шень. 

Формування цільової настанови. Велике значення для досяг-
нення психічної рівноваги може мати своєчасна інформація про події, 
що відбуваються з усіма конкретними деталями. Особливо важливий 
зв'язок процесу вибору цільової рухової установки з емоційними 
складовими в умовах, коли відсутня інформація про злочинця.  

У подібних умовах у багатьох співробітників процес цільової 
настанови увесь час супроводжується експресивними реакціями - на-
пруженими пошуковими варіантами дії. Найчастіше інформація тако-
го роду виявляється невизначеною, оскільки у кращому випадку на-
дає загальне уявлення про супротивника. Його психічні, фізичні, ін-
телектуальні і тактичні особливості залишаються невідомими. Видача 
точного прогнозу поводження супротивника впливає на характерис-
тику вибору мети і має не тільки "випереджальний" тимчасовий 
ефект, але й усуває почуття невизначеності.  

Регуляції психомоторних процесів сприяє заздалегідь поставле-
на перед співробітниками мета. Разом з цим поставлена мета повинна 
бути дещо складнішою за реальну. Це дозволить підключати у проце-
сі навчання додаткові резерви організму і психіки. Виникає мовби 
спосіб дії, що забезпечує успішний результат у досягненні мети, не-
зважаючи на наявні перешкоди. 

Оцінка рухових здібностей. Зазвичай успішне досягнення ці-
льових настанов у ситуації, що склалася, визначають не тільки вироб-
лені на заняттях якості, але і наявність у співробітників вроджених 
здібностей. Однак здібності визначаються генетичним не тільки ко-
дом. Вони складаються впродовж життя у процесі їхнього розвитку. 
Важливою стає сама можливість їхнього формування, шлях удоско-
налювання і розвитку в потрібному напрямку. Потім співробітник, 
набувши знань і виробивши арсенал спеціальної техніки і тактики на 
фоні розвинутих здібностей, надалі може виконувати задачі з біль-
шим ефектом. 

Здібності виявляються і формуються тоді, коли ставляться цілі 
їх формування і спеціально організуються тренування.  

Розвиток рухової чутливості. У будь-якій критичній ситуації 
успіх двобою залежить від точності відтворених рухів. Точність  
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окоміру у визначенні дистанції, у часі просування (свого або поруш-
ника), у визначенні найкоротшого шляху застосування фізичних зу-
силь у момент подолання перешкод, захоплень, ударів і т.п. дозволяє 
співробітникові правильно робити розрахунки, а виходить, з більшою 
точністю регулювати не тільки рухи, але і самі ситуації. "Чуттєвий 
зміст", що закладений в людині від природи, найчастіше відображає 
здібності і розвиток його ситуації. Поряд з цим він вимагає постійно-
го розвитку. 

У регуляції положення тіла у просторі вирішальну роль відіграє 
чутливість. Чутливість, від природи підкріплена відпрацьованою спе-
ціальною технікою, збільшує на багато разів активність м'язової дії. У 
складних критичних ситуаціях, коли співробітник обрав шлях і спосіб 
дій, задумане може не здійснитися через те, що в нього не вистачило 
тонкості в рухах або волі руху, є неправильними напрямок і застосу-
вання зусиль співробітника, супротивника і т.п. 

Розвиток вольових якостей. Вольові якості є першорядними для 
вирішення складних проблем протягом усієї службової діяльності. 
Наявність волі супроводжується комплексом якостей: ініціативністю, 
сугестивністю, розважливістю, витримкою, самовладанням. 

Буває так, що добре підготовлений співробітник при зустрічі з 
двома злочинцями або зі злочинцем, озброєним ножем, часто губить-
ся, не може зібратися, хоча у фізичному відношенні має перевагу. 

Рівень розвитку вольових якостей співробітника можна бачити 
при проведенні спеціальних вправ. З їхньою допомогою можна не 
тільки виявляти, але і виховувати, розвивати дані якості. 

Розвиток сили і спритності. Упевненість співробітника в бойо-
вій обстановці підвищується, якщо він уміло регулює свої зусилля зі 
спритністю. Ефективність рухових процесів залежить від того, наскі-
льки розвинуті сила і спритність. Органи людського тіла мають безліч 
ступенів свободи. Ще у стародавні часи люди зрозуміли, що головний 
недолік м'язової системи – її повільні дії. У результаті було відкрито 
аналогію: м'яз –це пружний елемент. Пружний елемент може нагро-
маджувати у вигині, стиску, скручуванні енергію повільно, а розря-
джати її миттєво - вибухом. Пружні властивості м'яза самі по собі не 
збільшують енергії, а тільки дозволяють ефективно її використовува-
ти в потрібний момент. 

Спритність починається з усвідомлення образу ситуації й обра-
зу розв'язуваної задачі, в якій починається шлях складної рухової  
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задачі. Спритні рухи сприяють виконанню складної рухової задачі 
раціонально й ощадливо, а виходить, істотно скорочують час вико-
нання всієї дії. Спритний співробітник вдало підстроюється своїми 
рухами під ситуацію або дії, що змінюються [4]. 

Сумісність співробітників при виконанні групових завдань. 
Важливою ланкою в системі взаємодії між керівником групи і співро-
бітниками в період виконання бойової задачі є психологічна установ-
ка. Вона сприяє мобілізації на успішне виконання роботи. Установка 
сприймається краще, коли між співробітниками і керівником існує ті-
сний контакт у спілкуванні, у колективному обговоренні завдання. 
Рівень спілкування і взаєморозуміння залежать від рівня свідомості 
всіх тих, хто бере участь у виконанні завдання. 

Важливим є і процес формування спеціальних підрозділів, коли 
співробітники підбираються за психологічною і функціональною су-
місністю [3]. 

Оцінка рівня психомоторних можливостей за допомогою вправ. 
Навчання діям в екстремальній ситуації відрізняється й ускладнюєть-
ся тим, що їх не можна точно спроеціювати на життєву реальність.  

Реалізація задуманих тактичних прийомів в екстремальній си-
туації нерозривно пов'язана з розмаїтістю рухових дій. При цьому дії 
звичайно носять напружений характер. На одному високому рівні 
психіки і свідомості вирішити поставлену задачу не завжди представ-
ляється можливим. Необхідні вольові якості, швидкість, витривалість, 
сила. Зазначені якості повинні підкріплюватися рівнем рухової здат-
ності. Розкрити наявні потенційні здібності співробітників і разом з 
цим сформувати у них стійкий психомоторний механізм до умов екс-
тремальної обстановки можна за допомогою спеціальних вправ – тес-
тів на емоційно-рухову реакцію. Психологічні тести практикуються 
при прийомі на службу до правоохоронних органів. Однак їхнє приз-
начення має специфічну спрямованість і не пов'язане з визначенням 
рівня здібностей у подоланні небезпеки, хворобливості рухових реак-
цій і т.п. У зв'язку з цим доцільним буде ввести у практику принцип 
відбору осіб для служби в органах внутрішніх справ за допомогою 
спеціально організованих вправ-тестів. Ці тести можна використову-
вати і для формування спеціальних якостей у співробітників правоо-
хоронних органів. 

Розвиток оперативного мислення. Здатність оперативно прий-
мати рішення в умовах, коли рухова діяльність віднімає багато сил, 
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впливає на якість виконуваних завдань. Висока динаміка з паралель-
ним тактичним осмисленням усієї ситуації вважається найвищим 
критерієм в оцінці підготовленості співробітників. У рішенні теоре-
тичних і практичних задач виявляється і темперамент співробітника. 
Динамічні властивості особистості складають особливості темпера-
менту. Ці особливості позначаються на процесі вирішення рухових 
задач.  

Навчання співробітників тактичній руховій поведінці можна 
здійснювати за допомогою теоретичного практикуму ще до того, як 
приступати до відпрацювання моделей безпосередньо в динаміці. Це 
дозволить підвищити у співробітників, яких навчають, концентрацію 
і переключення уваги. Засобом такої підготовки можуть служити різ-
ні ігри. Наприклад, гра "Злочинець у лабіринті" [4]. 

Висновки. В екстремальній ситуації співробітникам доводить-
ся вирішувати двоєдину задачу – виконувати професійного обов’язку 
(досягнення успіху проведеної операції) і забезпечувати особисту 
безпеку (а також безпеку колег або підлеглих). У досягненні даних 
цілей безпосередню роль відіграє підготовленість співробітників, і не 
тільки фізична, але і психологічна. 

Основною метою професійно-психологічної підготовки до дія-
льності в екстремальних умовах як особливого розділу службової під-
готовки є формування і підвищення професійно-психологічної підго-
товленості, що забезпечує успішне подолання психологічних труд-
нощів при вирішенні професійних задач.  

Для вирішення задач професійно-психологічної підготовки до 
дій в екстремальних умовах вирішальне значення мають: вдумливий 
підбір грамотних і думаючих керівників занять, організація і методи-
ка занять, їхній професійно-практичний характер, ретельна підготов-
ка і забезпечення занять, використання накопиченого в ОВС досвіду 
проведення професійно-психологічної підготовки і його творче пере-
творення, у зв'язку зі специфікою складу груп співробітників, яких 
навчають, та їх діяльності, орієнтування на повне використання реко-
мендацій психологічної науки. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 

У своєму дослідженні ми виходили з припущення, що стилі поведінки 
в конфліктних ситуацяхї у юнаків і дівчат різні і залежать від особистісних 
особливостей. 

Ключові слова: поведінка в конфліктній ситуації, особистісні особли-
вості, гендер. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні нікому не треба доводити, що 
проблематика, пов'язана з вивченням конфліктів, має право на існу-
вання. До проблем виникнення й ефективного вирішення конфліктів, 
проведення переговорів і пошуку згоди виявляють величезну зацікав-
ленысть не тільки професійні психологи і соціологи, але і політики, 
керівники, педагоги, соціальні працівники, словом всі ті, хто у своїй 
практичній діяльності пов'язаний з проблемами взаємодії людей. На 
жаль, цей все зростаючий інтерес поза мало пов'язаний і із зростан-
ням напруженості в різних сферах соціальної взаємодії і з гострою 
потребою і різних суспільних структур, і окремих людей у практичній 
допомозі у вирішенні конфліктів. Проблема конфліктів відбувається 
через різні сфери психологічного знання.  

Конфлікт як повсякденний фактор життя, захоплює у свій коло-
ворот всі без винятку його сторони. Практично кожна людина хоч би 
раз в житі попадає в конфліктну ситуацію. 


