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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. 
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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],  
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В. К. Вілюнаса [6], Е. П. Ільїна [9] та ін. висловлюється вимога розг-
лядати мотивацію як структурне і динамічне явище. 

У ряді робіт [3; 12; 13; 14] вивчалися особливості мотивації до 
діяльності в представників різних небезпечних професій. 

Так, Т. В. Корнілова [12] вказує на низьку значимість мотивації 
досягнення успіху у військовослужбовців, у той час як у рятувальни-
ків мотивація прагнення до успіху і, зокрема, установка «на результат 
діяльності», мотив і ціль «прагнення до професійного успіху» вира-
жені найбільше сильно [3]. За даними, що наводяться в роботах М. А. 
Котика [13; 14], у пілотів відзначається перевага «мотивації уникнен-
ня невдач» над «мотивацією прагнення до успіху» як одна з умов без-
печної роботи. М. А. Котик [18] також вказує, що діяльність в екст-
ремальних умовах відрізняється від інших професій саме високим рі-
внем мотиву безпеки. Отримані в дослідженні Ю. В. Бессонової [3] 
дані про мотивацію рятувальників частково підтверджують ці резуль-
тати – у рятувальників відзначається середній рівень виразності «мо-
тивації уникнення невдач», але мотив «безпеки» є одним з найбільш 
виражених. Також не були виявлені переваги «мотивації уникнення 
невдач» над «мотивацією прагнення до успіху» – на відміну від льот-
чиків, у рятувальників діагностується виразність «мотивації прагнен-
ня до успіху» і «мотивації уникнення невдач», що відповідає гранич-
ним значенням між середнім і високим рівнем. 

Крім того, у роботі [3] було виявлено, що мотивація, відбиваю-
чи особливості конкретної трудової діяльності, формується в процесі 
становлення професіонала в міру освоєння діяльності і перетерпіває 
зміни в зв’язку зі специфічним змістом трудових завдань на різних 
етапах професіоналізації. 

Таким чином, результати емпіричних досліджень свідчать про 
те, що, по-перше, – у представників небезпечних професій відзнача-
ються характерні риси мотивації; по-друге, – мотивація перетерпіває 
зміни в міру професіоналізації особистості.  

У зв’язку з цим завдання нашого дослідження полягало у ви-
вченні особливостей мотиваційної сфери в пожежних-рятувальників 
на різних етапах їхнього професійного становлення.  

Дослідження проводилося на співробітниках пожежно-ряту-
вальних підрозділів Київського району Головного управління МНС  
м. Харкова, загальний обсяг вибірки склав 53 чоловік. За тривалістю 
стажу, що приймався за критерій рівня професіоналізму, випробувані 
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підрозділялися на три групи: починаючі фахівці (стаж до 12 міс.) – 11 
чол., молоді фахівці (стаж до 3 років включно) – 12 чол., досвідчені 
фахівці (стаж понад 3 років) – 30 чол. 

Діагностика мотиваційної сфери пожежних-рятувальників здій-
снювалася за допомогою сукупності методик. Дослідження мотивації 
включало оцінку ступеня виразності мотивації досягнення успіху і 
мотивації уникнення невдач, для чого використовувалися методики Т. 
Элерса – «Діагностика мотивації прагнення до успіху» і «Діагностика 
мотивації уникнення невдач», а також методика Ш. Ричи і П. Мартіна 
«Мотиваційний профіль» для вивчення структури й основної спрямо-
ваності мотиваційної сфери. 

Обробка результатів уключала розрахунок середніх значень 
(M), стандартних відхилень (S.D.) і порівняння вибірок за непарамет-
ричним критерієм U-Манна-Уітні [16]. 

Як видно з даних, представлених у табл. 1, мотивація пожеж-
них-рятувальників характеризується високим рівнем виразності в по-
рівнянні з тестовими нормами «мотивації досягнення успіху» 
(17,69±3,52), у той час як рівень «мотивації уникнення невдач» 
(12,75±4,23) нижче середньостатистичного значення. 

 
Таблиця 1  

Оцінка мотивації пожежних рятувальників 
Мотиваційні компоненти M±±±± S.D. 
Мотивація досягнення успіху 17,69±3,52 
Мотивація уникнення невдач 12,75±4,23 
Мотиваційні установки  
Потреба у високій заробітній платіні 44,81±13,60 
Потреба в гарних умовах роботи 29,27±8,72 
Потреба в чіткому структуруванні роботи 30,58±7,72 
Потреба в соціальних контактах 30,35±7,16 
Потреба формувати і підтримувати довгострокові стабільні 
взаємини 

31,96±7,47 

Потреба в завоюванні визнання з боку інших людей 34,58±9,64 
Потреба ставити для себе складні цілі і досягати їх 26,25±6,36 
Потреба у впливовості і владі 18,62±10,08 
Потреба в розмаїтості, змінах, стимулюванні 28,08±5,75 
Потреба бути креативним, аналізуючим, думаючим працівником 24,33±7,72 
Потреба в удосконаленні, рості і розвитку як особистості 27,85±7,87 
Потреба у відчутті затребуваності в цікавій суспільно корис- 32,75±11,37 
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ній роботі 
 
До найбільш значимих мотиваційних установок пожежних-

рятувальників відносяться: «потреба у високій заробітній платні» 
(44,81±13,60 бала), що значно вище середньостатистичної норми, 
«потреба в завоюванні визнання з боку інших людей» (34,58±9,64 ба-
ла) і «потреба у відчутті затребуваності в цікавій суспільно корисній 
роботі» (32,75±11,37), що істотно нижче середньостатистичної норми 
[17]. 

До найменш значимих мотиваційних установок пожежних-
рятувальників відносяться: «потреба у впливовості і владі» 
(18,62±10,08), «потреба бути креативним, аналізуючим, думаючим 
працівником» (24,33±7,72) і «потреба в удосконалюванні, росту і роз-
витку як особистості» (27,48±7,81). 

Таким чином, в ієрархічній структурі мотивації пожежних-
рятувальників домінує матеріальна мотивація в сполученні із соціа-
льною мотивацією — прагненням почувати свою значимість і суспі-
льну корисність. 

Оцінки мотивів пожежних-рятувальників на різних етапах їх-
нього професійного становлення представлені в табл. 2. 

Виявлено, що в новачків провідними мотивами професійної ді-
яльності є «прагнення до високої заробітної платні» (53,50±9,77), 
«потреби формувати і підтримувати довгострокові, стабільні взаєми-
ни» (32,83±9,15) і «потреби в удосконаленні, рості і розвитку як осо-
бистості» (31,67±2,42). Їм властива висока «мотивація досягнення ус-
піху» (20,67±2,33), що вірогідно вище, ніж у молодих і досвідчених 
фахівців. Для молодих фахівців виділяються як основні мотиви «за-
воювання визнання з боку інших людей» (42,13±11,99), «прагнення 
до високої заробітної платні» (38,88±17,42) і «потреба в чіткому стру-
ктуруванні роботи» (32,50±12,42). У групі досвідчених фахівців вияв-
лена перевага мотивів «прагнення до високої заробітної плати» 
(47,00±14,02), «потреба в завоюванні визнання з боку інших людей» 
(35,71±9,66), «потреба в чіткому структуруванні роботи» (32,57±5,99) 
і «потреба в гарних умовах роботи» (32,19±9,45). 

Порівняння оцінок мотивів професійної діяльності в пожежних-
рятувальників у залежності від етапу професіоналізації свідчить, як про 
лінійний так і нелінійний їхній розвиток. Прикладами лінійного розви-
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тку мотивів професійної діяльності є мотиви «потреба ставити для себе 
складні цілі і досягати їхній», «потреба у відчутті затребуваності  
в цікавій суспільно корисній роботі» «потреба бути креативним», 
«потреба у впливовості і владі (зростають або убувають у міру про-
фесіоналізації). Прикладами нелінійного розвитку мотивів з професі-
оналізації є мотив «прагнення до високої заробітної платні» і мотив 
«потреба в гарних умовах роботи», що вірогідно нижче у молодих 
фахівців і вірогідно вище в новачків і досвідчених фахівців. 

 
Таблиця 2  

Оцінка мотивів пожежних-рятувальників у залежності від етапу  
професіоналізації 

Мотиваційні компоненти 
Новачки Молоді  

фахівці 
Досвідчені  
фахівці 

M±±±±S.D. M±±±± S.D. M±±±± S.D. 
Мотивація досягнення успіху 20,67±2,33 16,38±3,74 17,81±3,76 
Мотивація уникнення невдач 14,00±3,52 11,88±4,91 11,86±3,88 
Мотиваційні установки    
Потреба у високій заробітній 
платні 53,50±9,77 38,88±17,42 47,00±14,02 

Потреба в гарних умовах роботи 31,17±3,49 26,25±9,74 32,19±9,45 
Потреба в чіткому структуру-
ванні роботи 30,67±5,13 32,50±12,42 32,57±5,99 

Потреба в соціальних контактах 28,67±2,94 28,63±9,69 29,05±6,99 
Потреба формувати і підтриму-
вати довгострокові стабільні вза-
ємини 

32,83±9,15 31,63±9,33 29,90±5,33 

Потреба в завоюванні визнання з 
боку інших людей 28,00±7,46 42,13±11,99 35,71±9,66 

Потреба ставити для себе склад-
ні цілі і досягати їхній 22,00±6,23 24,12±9,37 26,10±4,96 

Потреба у впливовості і владі 22,00±9, 8 21,00±13,62 19,86±7,75 
Потреба в розмаїтості, змінах, 
стимулюванні 28,17±5,67 29,00±2,27 27,48±5,29 

Потреба бути креативним, аналі-
зуючим, думаючим працівником 23,17±7,60 23,25±6,78 25,00±7,07 

Потреба в удосконалюванні, ро-
сту і розвитку як особистості 31,67±2,42 26,50±14,28 26,48±7,03 

Потреба у відчутті затребуванос-
ті в цікавій суспільно корисній 27,00±4,34 30,75±12,44 31,19±9,30 
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роботі 
 
Таким чином, у всіх групах випробуваних у структурі мотивації 

переважають матеріальні мотиви – бажання мати роботу з високою 
заробітною платою, гарним набором пільг і надбавок. Високі ранги в 
структурі мотивації молодих і досвідчених фахівців займає задово-
лення потреби в завоюванні визнання з боку інших людей, у тому, 
щоб навколишні цінували їхньої заслуги, досягнення й успіхи, а та-
кож потреба в чіткому структуруванні роботи, наявності зворотного 
зв’язку й інформації, що дозволяє усвідомлювати про результати сво-
єї роботи, потреба в зниженні невизначеності і встановленні правил і 
директив виконання роботи. Іншими словами вони мають потребу в 
керівництві і визначеності. Невизначеність може служити причиною 
професійного стресу. 

Структура мотивації новачків відрізняється від двох інших груп 
випробуваних тим, що високі місця займає потреба формувати і підт-
римувати довгострокові стабільні взаємини з колегами по роботі, а 
також, що дуже важливо, — потреба в удосконалені, рості і розвитку 
як особистості і висока мотивація досягнення успіху. 

 Висновки. 
1. У дослідженні виявлено статистично значимі дані, що свід-

чать про зміну мотивації, які визначають характер спрямованості на 
працю пожежного-рятувальника під час професіоналізації; 

2. Зміни мотиваційної сфери на різних етапах професіоналіза-
ції виявляються насамперед у статистично значимому посиленні ви-
разності мотивів «прагнення до високої заробітної плати», «потреби в 
завоюванні визнання з боку інших людей» і «потреби в чіткому стру-
ктуруванні роботи»; 

3. Розвиток мотивів професійної діяльності пожежного-
рятувальника в залежності від етапу професіоналізації має як ліній-
ний, так і нелінійний характер. 
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