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Снісаренко А.Г., викладач кафедри психології в особливих умовах дія-
льності Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО  
ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛУ  

ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ  
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 
У статті викладено процедуру і результати експериментального ви-

вчення професійно важливих якостей начальника караулу оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту. За результатами дослідження роз-
роблено психограму начальника караулу. 

Ключові слова: цивільний захист, професійна компетентність, психо-
логічна підготовка. 
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Постановка проблеми. Нова стратегія розвитку Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) передба-
чає розширення функцій та підвищення ролі фахівців оперативно-
рятувальної служби (ОРС) у боротьбі не тільки з пожежами, а й з ава-
ріями, стихійними лихами, надзвичайними ситуаціями різного похо-
дження. 

Внаслідок цього висуваються підвищені вимоги до психологіч-
ної підготовки начальників караулів ОРС, ефективність діяльності 
яких визначається рівнем сформованості у них професійно важливих 
якостей (ПВЯ). 

Проведений нами професіографічний аналіз діяльності фахівців 
ОРС вказує на те, що виникла актуальна потреба в чіткому визначен-
ні вимог, які постають зі змісту, умов та процесу як навчальної діяль-
ності у вузі системи МНС, так і професійної діяльності персоналу 
практичного підрозділу ОРС. Аналіз та систематизація цих вимог до-
зволила виділити структуру індивідуально-психологічних характери-
стик кандидата на навчання, які він повинен мати для успішного ово-
лодіння професією та виконання своїх професійних і службових обо-
в'язків.  

Мета. Визначити ПВЯ, що потрібні для успішного виконання 
начальником караулу своїх функціональних обов’язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологічні дослі-
дження В.П. Бута [1], В.В. Вареника [2], Г.С. Грибенюка [3], М.А. 
Кришталя [5], С.М. Миронця [7], О.О. Назарова [8], В.П. Садкового 
[10], О.П. Самонова [11], О.В. Тімченка [4], А.І. Черкашина [14] та 
інших показали, що діяльність пожежників-рятувальників в основно-
му відбувається в екстремальних умовах, пов’язаних з постійною бо-
йовою готовністю, значними психічними та фізичними навантажен-
нями, в умовах невизначеності, при дефіциті часу, необхідності шви-
дкого прийняття правильних рішень. Вони визначили, що ефектив-
ність діяльності працівників у цих умовах залежить від повноти сфо-
рмованих ПВЯ, високої міцності знань, умінь і навичок, психологіч-
ної і фахової підготовки.  

У своїх працях [1 – 5; 7; 8; 11; 14] вчені виділяють особистісні 
якості, психічні властивості та функції пожежників і рятувальників, що 
необхідні для успішної діяльності в особливих умовах, їх динаміку 
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протягом навчально-професійної діяльності тощо. Проте, на даний час 
недостатньо уваги приділяється проблемі визначення та формування 
ПВЯ начальників караулів ОРС у процесі професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Головними методологічними за-
садами дослідження стали системний, діяльнісний та особистісний 
підходи, а теоретичною базою – психологічна теорія діяльності 
Г.В. Суходольського [13], концепція системогенезу професійної дія-
льності В.Д. Шадрікова [15] та концепція динамічної функціональної 
особистості К.К. Платонова [9]. Діяльнісний підхід дозволив поєдна-
ти в рамках єдиної теорії уявлення про властивості індивідуальності 
працівника та критерії успішності професійної діяльності [6]. 

Визначення ПВЯ та здатності працівника до їх компенсації 
шляхом вироблення індивідуального стилю діяльності має велике 
значення для вирішення питань удосконалення діяльності начальни-
ків караулів ОРС. Знання цих показників дозволить, з одного боку, 
приймати рішення про необхідність професійного відбору та визнача-
ти критерії професійної придатності кандидата, з іншого – розробити 
психологічно обґрунтовані практичні рекомендації щодо управління 
процесом подальшого становлення майбутнього професіонала. Зви-
чайно, без ретельного, науково обґрунтованого вивчення діяльності, її 
визначальних чинників, основних параметрів формування особистос-
ті неможливе суттєве підвищення ефективності професійної діяльно-
сті фахівців ОРС. 

Вивчаючи професійну діяльність та особистість начальників 
караулів ОРС, ми спиралися на принципи, запропоновані К.К. Плато-
новим [8]: комплекснiсть, цiлеспрямованiсть, типізацiя та диференці-
ація, перспективність та надiйність. 

Психологічне вивчення професійної діяльності має бути ком-
плексним та багатоаспектним, воно повинно відображати одночасно 
результати вивчення самої діяльності, умов, в яких відбувається ви-
вчення особистості працівника як суб’єкта діяльності, динаміки пси-
хічного (функціонального) стану та соціальних аспектів професійної 
діяльності. 

Спираючись на основні принципи методології професіографіч-
ного дослідження, нами було розроблено відповідну програму експе-
риментального вивчення ПВЯ начальників караулів ОРС, що склада-
ють модель спеціаліста.  

На пiдготовчому етапі складено план роботи, продумано проце-
дуру дослiдження, виконана робота з пiдготовки до його проведення. 



Проблеми екстремальної та кризової психології. Випуск 3. Частина 2 

 299

Психологічне дослідження відбувалося з акцентом на виявлен-
ня ПВЯ начальника караулу ОРС. Для цього використано такі мето-
ди: соціально-психологічні (вивчення нормативних та службових до-
кументів, експертне опитування) і психологічні (експеримент, особи-
стісний опитувальник). 

Професіографічний аналіз діяльності потребує чіткого визна-
чення основних функцій, завдань та вимог до діяльності начальника 
караулу. Згідно з вимогами до проведення психологічного експери-
менту, дослідження було розпочато з ознайомлення з нормативною 
службовою документацією, яка регламентує професійну діяльність 
начальників караулів ОРС. 

Конкретні відомості про професійну діяльність начальників ка-
раулів ОРС містяться в нормативних документах, які регламентують 
діяльність служби, посадових інструкціях, документах щодо особово-
го складу тощо.  

Під час вивчення та аналізу службової документації проводи-
лось експертне опитування. Воно було спрямоване на отримання да-
них для визначення умов і чинникiв професійної діяльності та ПВЯ. 

Під час вибору експертів для участі в дослідженні до них вису-
валися певні вимоги. Експертом може бути людина, чия професійна 
діяльність тісно пов’язана з предметом вивчення; її професійні знання 
та досвід роботи дозволяють робити авторитетні висновки.  

Професіографічне дослідження проводилося за допомогою 
спеціально створеної професіографічної анкети. Анкета складалася з 
таких розділів: загальні відомості про спеціальність, основний зміст 
роботи за посадою, предметні та функціональні особливості діяльно-
сті працівника, умови діяльності, режим праці й відпочинку, соціаль-
но-психологічні чинники діяльності, чинники, що визначають якість 
діяльності начальника караулу. 

В якості експертів виступали начальники караулів зі стажем 
роботи більше трьох років, які мають високі показники службової, 
бойової та навчальної діяльності. Обсяг вибірки експертів склав  
36 осіб.  

Експертне опитування використовувалось для психологічного 
опису професійної діяльності начальників караулів ОРС. Проведений 
аналіз сприяв виявленню психологічних вимог, які впливають на ефе-
ктивність професійної діяльності фахівців. До структури професіог-
рафічної анкети покладено 120 ПВЯ. Експерти оцінювали зміст нада-
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них в анкеті позицій за 7-бальною шкалою з точки зору їх важливості 
для професійної діяльності. 

Теоретичні та методичні засади проведення професіографічного 
дослідження діяльності начальників караулів дозволили визначити 
шляхи і межі розбудови моделі фахівця з урахуванням специфіки  
і чинників, що визначають ефективність його діяльності. Основа на-
шого дослідження полягає в розробці та дослідженні моделі діяльнос-
ті за основними двома формами: імпліцитній, що полягає у відтво-
ренні вимог діяльності, які повинен задовольняти фахівець, і експлі-
цитній, що відтворює перелік ПВЯ, вмінь та навичок, які повинні бу-
ти притаманні цьому фахівцю. 

Проведений контент-аналіз ПВЯ особистості дозволив виділити 
найбільш значимі з них. Враховуючи висновки про структуру особис-
тості К.К. Платонова [8] і О.М. Столяренка [11] нами було складено 
цілісний “портрет” успішного начальника караулу ОРС, до якого 
включено 5 груп особистісних якостей, психічних властивостей і фу-
нкцій: 

1. Професійна спрямованість. 
1.1. Мотивація до оперативно-рятувальної діяльності. 
 Позитивне ставлення до професії на основі патріотизму, 

почуття обов’язку та порядності. 
 Готовність до професійного саморозвитку. 
2. Психофізіологічні властивості. 
2.1. Швидкий темп проходження процесів мислення. 
2.2. Високі вимоги до міцності та обсягу оперативної пам'яті. 
2.3. Здатність швидко орієнтуватися в новій і незнайомій об-

становці. 
2.4. Стійкість функцій аналізаторів і якостей сприйняття. 
2.5. Розвинуті такі властивості уваги, як обсяг, розподіл та пе-

реключення. 
2.6. Висока фізична витривалість. 
2.7. Уміння зберігати працездатність у бойових умовах. 
2.8. Здатність до швидких і точних рухових реакцій. 
2.9. Схильність чітко і ясно формулювати завдання, коман-

ду. 
3. Особистісні якості. 
3.1. Здатність організовувати діяльність підлеглих, ставити 

конкретні завдання. 
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3.2. Почуття відповідальності за свої дії і вчинки. 
3.3. Дисциплінованість. 
3.4. Працелюбство. 
3.5. Товариськість. 
 
4. Інтелектуальні якості. 
4.1. Уміння приймати рішення за короткий термін. 
4.2. Винахідливість. 
4.3. Уміння діяти нешаблонно, швидко приймати рішення при 

ситуації, що змінюється. 
4.4.Уміння виділяти в інформації головне, суттєве; 
4.5. Здатність чітко, лаконічно формулювати повідомлення, на-

каз, розпорядження. 
5. Емоційно-вольові якості. 
5.1. Емоційно-вольова і нервово-психічна стійкість. 
5.2. Здатність впливати на підлеглих в критичних обставинах, 

заряджати їх енергією, оптимізмом, впевненістю. 
5.3. Уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення 

та дії. 
5.4. Сміливість. 
5.5. Рішучість. 
5.6. Наполегливість. 
Протипоказання до діяльності: медична непридатність, нега-

тивне ставлення до професії, низька мотивація та інтелектуальний ро-
звиток, жорстоко виражені психічні акцентуації і відхилення, відсут-
ність управлінських та організаторських здібностей, неадекватне ста-
влення до підлеглих, нервово-психічна й емоційна нестійкість, безві-
дповідальне ставлення до службових обов’язків, недисциплінова-
ність, низька фізична готовність.  

За результатами дослідження визначено низку конкретних 
ПВЯ, якi зумовлюють успішне виконання професiйної дiяльностi в 
станi високої психологiчної готовностi. Спираючись на результати 
експериментального дослідження, можна значно поліпшити рівень 
психологічної готовності начальників караулів ОРС до професійної 
діяльності. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Психологічний аналіз діяльності начальника караулу показав, 
що опанування професії фахівця ОРС є поетапним процесом від на-
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буття знань і формування навичок та вмінь до реальної діяльності в 
бойових умовах, де вимоги до особистості змінюються. 

Обидва етапи потребують наявності професійної спрямованос-
ті, розвитку певних особистісних якостей, інтелектуальних здібнос-
тей, емоційно-вольових і психофізіологічних якостей. Кожна ПВЯ  
визначає успішність взаємозв’язку між реальністю і суб’єктивним 
світом професіонала в процесі діяльності. Кожну особистість необ-
хідно вивчати в сукупності ПВЯ, що об’єднані в динамічну структуру 
особистості.  

Таким чином, психограма як система вимог до особистості є 
своєрідною моделлю особи фахівця. На нашу думку, виявлені ПВЯ, 
що детермінують ефективність професійної діяльності, при цілеспря-
мованому та науково обґрунтованому процесі формування й розвит-
ку, можуть стати передумовою професійної майстерності начальників 
караулів ОРС. 

У подальшому планується на основі визначеного переліку осо-
бистісних якостей начальника караулу провести дослідження динамі-
ки ПВЯ майбутніх фахівців ОРС під час навчально-професійної дія-
льності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО  
СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
В статті розглядаються питання впливу заходів психологічного су-

проводження професійної діяльності спеціалістів на основі проведених пси-
ходіагностичних процедур. 
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