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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА ТИПУ  
ЇЇ ПОВЕДІНКИ У СТРЕСОВІЙ СИТУАЦІЇ 

 
Статтю присвячено визначенню взаємозв’язку самооцінки особистості 

та типу її поведінки у стресовій ситуації. 
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Актуальність статті. Невід’ємною частиною життєдіяльності 

людини в сучасних умовах є несприятливі екологічні, соціальні, про-
фесійні та інші фактори, що періодично виникають та викликають не-
гативні переживання, нервово-психічну напругу, а також фізичні і 
психічні перенавантаження. Особливе місце серед зазначених факто-
рів займають різного роду катастрофи, аварії та великомасштабні 
конфлікти. Неодноразово було відмічено негативний вплив згаданих 
явищ, що провокує не тільки погіршення самопочуття та перенаван-
таження, а і розвиток психологічного стресу.  

Проблема стресу стала активно вивчатися не так давно, проте 
вважається досить розробленою [1-6; 9-15]. Вагомий внесок в розви-
ток цього напрямку в психологічній науці зробили Р. Лазарус, Р. Лей-
тер, Г. Сельє, С. Фолкман, С. Хобфол, С. Нартова-Бочавер, Н. Наєнко, 
Л. Китаєв-Смик, В. Бодров, Ф. Бассін, Д. Вільсон, Л. Пергаменщик, 
Н. Тарабрина, О. Тімченко та ін. Слід відзначити, що і дотепер зазна-
чене питання ще не є повністю та всебічно вивченим. Сутність стресу 
переважно представляється у вигляді своєрідної реакції особистості 
на вплив негативних зовнішніх факторів.  

Як наслідок вивчення стресу стали з’являтися підходи, які розг-
лядають особливості стрес-подолаючої поведінки або копінг-
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поведінки. Концептуалізація процесів подолання є одним з найваж-
ливіших аспектів існуючих теорій стресу. Стрес-подолаюча поведінка 
в цілому характеризується як фактор, що стабілізує стан особистості у 
складних ситуаціях та допомагає їй підтримувати психосоціальну ада-
птацію. В рамках вивчення особливостей копінг-поведінки розгляда-
ється питання щодо ролі у процесі подолання психологічних ресурсів 
особистості. На сьогодні в сучасній психологічній науці практично не-
має об’єктивних методів вивчення рівня психологічних ресурсів для 
подолання стресу. Особливо слід відмітити вагу та місце психологіч-
них ресурсів у подоланні професійного стресу, за умови урахування 
особливостей професійної діяльності. Вивчення особливостей психо-
логічних ресурсів, які допомагають фахівцеві подолати професійний 
стрес, також дозволяє отримати інформацію стосовно підвищення рів-
ня професійної діяльності працівників екстремального профілю. 

Виклад основного матеріалу. У процесі вивчення психологіч-
них ресурсів, що визначають особливості стрес-подолаючої поведін-
ки, нами було проведене багаторівневе дослідження самооцінки, 
оскільки саме цей фактор деякою мірою відображає здатність людини 
до самовдосконалення, до усунення недоліків у власній діяльності, у 
розвитку сильних сторін своєї особистості [8]. Рівень самооцінки мо-
жна трактувати як упевненість або невпевненість особистості в собі, 
що відомим чином впливає на стресостійкість та на результативність 
професійної діяльності.  

Визначення самооцінки є також дуже значущим для більш чітко-
го розуміння людиною своєї позиції щодо інших, особливо у сфері 
професійної діяльності. Дуже важливим є аспект вивчення фактора ро-
зуміння особистістю самої себе, вивчення здатності критично ставити-
ся до невдач, адекватно оцінювати свої заслуги в успішному вирішенні 
якої-небудь справи та формувати стратегію саморозвитку. Відомо, що 
самооцінка є динамічною характеристикою у структурі особистості та 
має властивість мінятися під впливом багатьох факторів. У свою чергу 
вона впливає на здатність фахівця пожежно-рятувального підрозділу 
протистояти негативній дії стрес-чинників. Самооцінка – це фунда-
мент, від якості й твердості якого залежить те, як людина буде поводи-
тися в різних ситуаціях, як вона буде справлятися зі своїми професій-
ними обов'язками, як буде переживати невдачі й чи зробить із цього 
якісь висновки, на який результат буде спрямовувати свої зусілля і чи 
доможеться вершин професіоналізму в цілому.  
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Слід відмітити, що ми виділяємо самооцінку як один з найваж-
ливіших психологічних ресурсів, що сприяють підвищенню ефектив-
ності боротьби зі стресом, тому що вона є своєрідним регулятором 
поведінки особистості.  

Таким чином, метою нашого дослідження стало вивчення рівня 
самооцінки особистості як фактора, який може обумовлювати особ-
ливості її копінг-поведінки. В дослідженні взяли участь 67 працівни-
ків пожежно-рятувальних підрозділів МНС України, які за результа-
тами попередніх досліджень були розділені на три групи в залежності 
від обраного ними типу копінг-поведінки (розподіл відбувався за ре-
зультатами методики «SACS» С. Хобфола). До першої групи дослі-
джуваних з адаптивним типом копінг-поведінки увійшли 22 фахівця 
віком від 29 до 37 років. Стаж служби в підрозділі складає від 1 до 12 
років. Другу групу склали фахівці з псевдоадаптивним типом копінг-
поведінки кількістю 28 осіб, віком від 27 до 39 років. Стаж служби 
досліджуваних 2 групи склав від 1 до 13 років. До третьої групи 
увійшли фахівці-пожежні, що відрізняються дезадаптивним типом 
копінг-поведінки в кількості 17 осіб віком від 27 до 34 років. Стаж 
служби в підрозділі склав від 1 до 9 років. Для реалізації поставленої 
мети ми використали метод вивчення рівня самооцінки А. Будассі та 
провели опитування на предмет самооцінки рівня власної психологі-
чної стійкості. 

Результати проведеного опитування дозволили вивчити 
суб’єктивну оцінку працівників пожежно-рятувальних підрозділів 
МНС України рівня своєї психологічної стійкості та опірності стресу. 
Оцінка проводилась за 100-бальною шкалою. Отримані дані відбито в 
таблиці 1. 

Аналіз результатів дозволив виділити ряд достовірних розхо-
джень. Так, дані свідчать про те, що найбільш високо власну психо-
логічну стійкість, у порівнянні з фахівцями з адаптивним та псевдоа-
даптивним типами копінг-поведінки, оцінили фахівці з дезадаптив-
ним типом стрес-подолаючої поведінки (40,06% проти 33,67% та 
28,16% відповідно при р ≤ 0,05).  

Середній рівень психологічної стійкості у себе відмітили 
42,51% фахівців 3 групи – результати достовірні на рівні р ≤ 0,05 – у 
порівнянні з 1 групою досліджуваних (31,94%). 

У виразності низького рівня психологічної стійкості та опірнос-
ті стресу достовірних розходжень не знайдено, адже отримані у трьох 
групах оцінки майже однакові.  
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 Таблиця 1 
 Самооцінка рівня психологічної стійкості працівниками пожежно-

рятувальних підрозділів з різним типом копінг-поведінки 
Рівні  

психологічної 
стійкості 

1 гр. 
( %) 

2 гр. 
(%) 

3 гр.  
(%) 

φ٭ 
(1, 2) 

φ٭ 
(1, 3) 

φ٭ 
(2, 3) 

Високий 
 (більше 70 балів) 

28,16 33,67 40,06 2,04* 3,18* 1,74 

Середній  
(30-70 балів) 

42,51 38,11 31,94 1,09 2,48* 1,92 

Низький  
(менше 30 балів) 

29,33 28,22 28 0,35 1,32 1,17 

р ٭ ≤ 0,05 
 
Аналізуючи отримані результати, відмітимо, що вони склали 

дещо парадоксальну та не зовсім логічну картину. Професійна діяль-
ність фахівців пожежно-рятувальних підрозділів МНС України вису-
ває ряд певних вимог до суб’єкта діяльності і припускає постійне са-
мовдосконалення та розвиток професійно важливих якостей у рятува-
льників. Серед таких якостей особливе місце, безумовно, займають і 
рівень психологічної стійкості, і вміння протистояти впливу стрес-
чинників. Іншими словами, цілком логічним було б отримати карти-
ну, де найвищий рівень психологічної стійкості демонстрували б фа-
хівці з адаптивним типом копінг-поведінки. Результати нашого дослі-
дження показують дещо інші дані. Так можна констатувати, що най-
більш впевнено у стресових ситуаціях себе почувають фахівці, яким 
властива дезадаптивна форма копінг-поведінки, тобто особистості, 
що у стресових ситуаціях можуть демонструвати маніпулятивні чи 
навіть агресивні дії, вважають себе більш стійкими до стресу. 

Стосовно самооцінки рівня психологічної стійкості та здатності 
протистояти стресу у групі фахівців з адаптивним типом копінг-
поведінки, слід зазначити, що майже половина пожежних 1-ої групи 
відмічають у себе середній рівень розвиненості зазначених якостей. 
Можна сказати, що така оцінка є більш адекватною, ніж у 3-ої групі 
досліджуваних. 

Необхідно також вказати середні показники самооцінки рівня 
психологічної стійкості у групах працівників пожежно-рятувальних 
підрозділів МНС України з різним типом копінг-поведінки. Так, най-
вищий бал (за 100-бальною шкалою) собі дали фахівці з адаптивним 
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типом копінг-поведінки – 63,34 бала. Пожежні з псевдоадаптивним 
типом стрес-подолаючої поведінки оцінили рівень психологічної 
стійкості в 61,81 бала. Більш низьку оцінку дали собі пожежні, яким 
найбільш властивий дезадаптивний тип копінгу – 62,07 бала. При по-
рівнянні цих показників достовірних розходжень виявлено не було.  

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення рівня 
самооцінки індивідуально-психологічних якостей працівників поже-
жно-рятувальних підрозділів. Як відомо, самооцінка являє собою су-
купність знань і уявлень людини про саму себе, які виражаються в 
певній числовій прямій, тобто займають певний рівень у процесі по-
рівняння себе з іншими людьми. Від того, наскільки адекватною є са-
мооцінка особистості, може залежати рівень розвитку її професійно 
важливих якостей, може формуватись її копінг-поведінка, можуть ви-
ражатися прагнення людини до самовдосконалення й розвитку як у 
професійному, так і в особистісному плані. При вивченні самооцінки 
індивідуально-психологічних якостей особистості ми отримали на-
ступні результати, які представлені в таблиці 2. 

Результати показали, що у групі пожежних з дезадаптивним ти-
пом копінг поведінки адекватно висока самооцінка властива 17,04% 
опитаних, оптимально середній рівень самооцінки характерний 25% 
фахівців, низький рівень самооцінки відрізняє також 25% пожежних 
3-ої групи. Неадекватно занижений і неадекватно завищений рівні 
самооцінки є властивими 19,32% і 13,63% досліджуваних відповідно.  

 
Таблиця 2  

Рівень самооцінки особистісних якостей працівників пожежно-
рятувальних підрозділів з різними типами копінг-поведінки 

Показники рівня само-
оцінки  

1 група 
( %) 

2 група 
( %) 

3 група 
( %) 

φ٭ 
(1, 2) 

φ٭ 
(1, 3) 

φ٭ 
(2,3) 

Адекватно висока 37,04 28,57 17,04 1,981,71 ٭٭2,08 ٭ 
Оптимально середня 44,44 31,43 25 0,72 1,871,05 ٭ 
Адекватно низька 0 20 25 0,6 0 0 
Неадекватно занижена 11,11 8,57 19,32 0,34 1,04 1,78٭ 
Неадекватно завищена 7,41 11,43 13,63 0,33 0,93 0,54 
 р≤ 0,05٭
 р ≤ 0,01٭٭

  
У групі працівників пожежно-рятувальних підрозділів із псев-

доадаптивним типом подолання стресу висока самооцінка характерна 
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28,57% опитаних, середній рівень самооцінки індивідуально-
психолоічних якостей властивий 31,43% пожежних; низький рівень 
самооцінки психологічних якостей спостерігається в 20% фахівців 2-
ої групи. Неадекватна низька самооцінка характерна 8,57%, а неадек-
ватно високо схильні себе оцінювати 11,43% досліджуваних. 

Аналізуючи показники самооцінки індивідуально-
психологічних якостей у групі фахівців-пожежних з адаптивним ти-
пом копінгу, можна сказати, що високу й середню оцінки дали собі 
37,04% і 44,44% опитаних. При цьому в 1-ій групі не виявилося по-
жежних, які б вважали, що мають низький рівень розвитку особистіс-
них якостей. Неадекватно завищена й неадекватно занижена самооці-
нка властива 11,11% і 7,41% фахівцям 1-ої групи відповідно. 

Дослідження самооцінки виявило достовірні розходження в рівні 
самооцінки індивідуально-психологічних якостей працівників пожеж-
но-рятувальних підрозділів з різними типами подолання стресу. 

Достовірно менша кількість фахівців з дезадаптивним типом 
копінгу оцінюють свої особистісні якості адекватно високо (17,04%), 
у порівнянні із пожежними 2-ої групи (28,57%, розходження достові-
рні на рівні р≤0,05) і із групою пожежних з адаптивним типом копінг-
поведінки (37,04%, розходження значущі на рівні р≤0,01). 

При цьому більша кількість пожежних 3-ої групи (19,32%), у 
порівнянні із досліджуваними 2-ої групи (8,57%), відрізняються неа-
декватно заниженим рівнем самооцінки (р≤0,05). Можна припустити, 
що такий факт, як неадекватно занижена самооцінка, може впливати 
на рівень стресостійкості, на здатність боротьби із негативним впли-
вом стрес-чинників та на обрання стратегій такої боротьби.  

Середній рівень самооцінки дали собі лише 25% пожежних з 
дезадаптивної формою копінг-поведінки й 44,44% фахівців з адапти-
вним копінгом (розходження достовірні на рівні р≤0,05). 

Таким чином, адекватно високо оцінюють себе фахівці з адап-
тивним типом стрес-подолаючої поведінки, низький рівень самооцін-
ки характерний більшості пожежних 3-ьої групи. При цьому слід за-
значити, що група фахівців з дезадаптивним типом копінг-поведінки 
більше, ніж інші фахівці, схильна неадекватно занижувати й неадек-
ватно завищувати самооцінку своїх особистісних якостей, що не мо-
же не позначитися на якості протистояння дії стрес-факторів та вико-
нанні пожежними цієї групи своїх професійних обов’язків.  

Узагальнюючи отримані результати, слід відмітити, що найвищу 
оцінку рівню власної психологічної стійкості поставили працівники 
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пожежно-рятувальних підрозділів МНС України, яким характерна 
адаптивна модель копінг-поведінки. Окрім цього, ці фахівці відріз-
няються й адекватно високим рівнем самооцінки індивідуально-
психологічних якостей. 

Висновки. Отже, можна заключити, що самооцінка особистості 
може виступати як один з провідних факторів, що забезпечують най-
більш ефективну опірність впливу стрес-чинників, та обумовлювати 
обрання особистістю активних, просоціальних стратегій подолання 
стресу. 
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Скляров С.О., ад’юнкт УЦЗУ 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ 
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 

  
Представлені результати дослідження структури мотивації пожежних-

рятівників. Досліджено зміну структури мотивації в пожежних-рятівників у 
залежності від етапу професіоналізації. Виявлено характерні особливості 
мотивації в новачків, молодих спеціалістів та досвідчених пожежних-
рятівників. 

Ключові слова: мотивація, пожежні-рятівники, професіоналізація. 
 
Постановка проблеми. У зв’язку з ростом кількості і тяжкості 

наслідків надзвичайних ситуацій і катастроф однією з найбільш зна-
чимих професій є діяльність пожежного-рятувальника. Складність її 
полягає у впливі екстремальних факторів різного характеру, різнома-
нітності трудових завдань, значному фізичному і психологічному на-
вантаженні, що передбачає високі вимоги до особистості пожежного-
рятувальника і, зокрема, до його професійної мотивації. 

З огляду на безумовну важливість мотивації для професійної 
діяльності, особливо в екстремальних умовах, і малучисленність ро-
біт, присвячених професії пожежного-рятувальника, виникла необ-
хідність спеціального її дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У літературі ма-
ється велика кількість наукових даних щодо констатації факту істот-
ного впливу мотивації (сукупності факторів, що спонукають, органі-
зують і направляють поводження людини) на успішність освоєння і 
виконання конкретної діяльності [1; 2; 4; 5; 6; 10; 11 і ін.]. Відзнача-
ється особлива роль мотивації в забезпеченні ефективності і безпеки 
діяльності фахівців складних і небезпечних професій [3; 7; 8; 13]. 

Відповідно до положень системного підходу [15], мотивація ро-
зглядається як багатомірна за змістом підсистема особистості, що ха-
рактеризується багаторівневою й ієрархічною будівлею. У роботах В. 
Г. Асєєва [1], І. А. Васильєва і М. Ш. Магомед-Эмінова [5],  


