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У статті обгрунтовується теоретична база проблеми психологічної 
безпеки людини в екстремальних умовах, що дозволить надалі розроби-
ти концепцію психологічного забезпечення безпеки суб'єкта в екстрема-
льних ситуаціях, засновану на уявленні про необхідність встановлення 
стану динамічної рівноваги суб'єкта з середовищем.  
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Актуальність проблеми. Сумним симптомом нашого часу є 

заміна терміну «психологічний комфорт» на термін «психологічна 
безпека». А що стоїть за змінами в термінології? На жаль, багато чо-
го, якщо нам доводиться піклуватисявже не про комфорт, а про без-
пеку. Рік від року в нашій країні з'являються нові небезпечні для 
життя і здоров'я чинники: це техногенні і природні катастрофи, те-
рористичні акти, небезпека виявитися заручником, неконтрольоване 
розповсюдження вогнепальної зброї і так далі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Аналіз наукових 
праць з проблематики безпеки дозволяє констатувати, що безпека як 
захищеність від природних і суспільних катаклізмів, як такий стан 
життєдіяльності людини, при якому в часі не знижується вірогід-
ність досягнення головної життєвої мети, ради якої вона народжу-
ється на Землі, незмінно сприймається переважною більшістю соці-
уму як одна з основоположних цінностей [12]. Проте подолання ряду 
небезпек минулого (природних і соціальних) не зробило сучасне 
життя абсолютно безпечним, оскільки при збереженні дуже багато 
старих з'явилися нові, невідомі раніше, які не є від цього менш смер-
тоносними для людини небезпеками.  

Теоретико-практичною розробкою питань безпеки людини за-
ймалися представники різних галузей психології: у психології праці 
[4; 5; 6; 14], психології спорту [16], соціальній [7; 8; 15], педагогічній 
[1; 10; 11], військовій [2; 3; 9] та інших галузях психології. 

При цьому доводиться констатувати, що різноплановість висві-
тлення психологічних проблем безпеки не дозволяє скласти цілісне 
уявлення про ефективні підходи до забезпечення безпеки самою лю-
диною. Як і раніше, в своєму повсякденному існуванні він достатньо 
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регулярно залишається наодинці з так званими екстремальними си-
туаціями, ситуаціями підвищеного ризику, що характеризуються не-
визначеністю результату - перемогою або поразкою його інтересів, 
як в ідеальній, так і в матеріальній сферах. Спроби забезпечити жит-
тєве середовище, що робляться, не увінчавшись успіхом, показали, 
що причину небезпек, в які потрапляє людина, невірно шукати в од-
ному тільки його оточенні, необхідно звернутися до розгляду особ-
ливостей самої людини, не здатної в силу ряду суб'єктивних чинни-
ків заздалегідь «відчути» ситуацію і залежно від отриманого резуль-
тату або запобігти небезпеці, або, «проживши» її, витягувати для се-
бе найбільші переваги. 

Складність вирішення проблеми полягає в тому, що порушен-

ня особистої безпеки породжується комплексом причин як об'єктив-

ного, так і суб'єктивного плану. Можна виділити ряд суперечностей, 

що її обумовлюють: 

− між необхідністю «проживання» людиною екстремальної си-

туації в цілях свого розвитку і прагненням самої людини уникнути 

подібних ситуацій; 

− між затребуваністю людиною інформаційних матеріалів про 

навколишній світ з метою збереження особистої безпеки і її психіч-

ними можливостями отримати цю інформацію, сприйняти її і перет-

ворити в методологію ухвалення рішення в екстремальній ситуації; 

навіть отримавши раціональне знання про способи досягнення без-

пеки, в екстремальній ситуації на інтуїтивному рівні людина часто 

протирічить йому, зокрема, через відмінності своєї соціальності і ін-

дивідуальності, труднощі суб'єктної інтеріоризації і відтворення со-

ціально культивованого досвіду збереження безпеки; 

− між сталими в культурі традиціями забезпечення безпеки, 

насаджуваними освітою формалізованими моделями безпеки і затре-

буваністю реальною екстремальною ситуацією творчого підходу її 

суб'єкта; так, пріоритетність соматичної безпеки, що соціально офо-

рмилася, перешкоджає досягненню людиною реальної безпеки, мо-

жливої при зверненні до її енергоінформаційного рівня. 

Труднощі, що виникають при цьому, ускладнюють вироблення 

дієвих рекомендацій по організації самим суб'єктом (самозабезпе-

чення) необхідного для нього рівня особистої безпеки в екстремаль-

них ситуаціях. Таким чином, практична затребуваність і недостатня 

теоретико-практична розробленість даної проблеми в сучасній пси-

хологічній науці дозволяють розглядати обрану для дослідження те-

му як актуальну і значущу в теоретичному і прикладному відношен-

ні. 



Проблеми екстремальної та кризової психології. 2009. Вип.6 
 

 125 

Об'єктивна реальність сучасного життя така, що людині дово-

диться весь час стикатися з надзвичайними ситуаціями, які можуть 
бути результатами аварії, природного явища, катастрофи, стихійних 
і інших лих. Вони часто спричиняють за собою людські жертви, зби-
ток здоров'ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріа-
льні втрати і порушення умов життєдіяльності людини. Події остан-
ніх десятиліть дають підстави припускати, що частота і ступінь нега-
тивних наслідків несподіваного виникнення надзвичайних ситуацій 
зростатимуть. Тому готовність людей до ризику, їх поведінка в екст-
ремальних ситуаціях, реакція на несподівані зміни вимагають пос-
тійного вивчення з метою забезпечення безпеки. 

Мета дослідження: встановити закономірності, психічні засо-
би, ефективні стратегії, принципи і методи особистої психологічної 
безпеки людини в екстремальних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Особиста психологічна безпека 
суб'єкта в екстремальній ситуації - це феномен, що концептуально 
представлений в свідомості суб'єкта і реалізується у формі складного 
організованого багаторівневого і багатокомпонентного процесу до-

сягнення ним психічного стану підконтрольності екзо- і ендогенних 
параметрів, що підтримує динамічну рівновагу з середовищем і за-
безпечує незниження в часі вірогідності реалізації життєво значущої 
для нього мети. Особиста психологічна безпека характеризується 
своїми закономірностями, стратегіями, принципами, засобами і ме-
тодами організації.  

Як указують Соломін В. П. із співавторами [13], безпеку особи 
визначають три чинники: людський чинник, чинник середовища, 
чинник захищеності (Рис. 1). Перші два вважаються за основних.  

Людський фактор– це різні реакції людини на небезпеку.  
Середовище традиційно розділяється на фізичне і соціальне. У 

соціальному середовищі, у свою чергу, виділяють макро- і мікросо-
ціальний рівень. До макросоціального рівня відносяться демографіч-
ний, економічний і інші чинники, що впливають на людину, до мік-
росередовища – його безпосереднє оточення (сім'я, референтна і 
професійна група і т. д.).  

Чинник захищеності – це засоби, якими люди користуються 

для захисту від тривожних і небезпечних ситуацій. Вони можуть бу-
ти фізичними і психологічними (механізми психологічного захисту). 
Рівень захищеності залежить від ступеня конструктивності і актив-
ності поведінки і діяльності людини. При цьому важливою умовою 
конструктивної поведінки виступає адекватна соціалізація інстинк-
тів, потреб і мотивів діяльності, так-би мовити, задоволення потреб 
людини соціально прийнятним способом. 
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Рис. 1 −Структура безпеки особистості 

 

Невід’ємною часткою особистої психологічної безпеки є пси-

хологічний захист. Психологічний захист розділяється на соціально-

груповий і індивідуально-особистісний.  

Соціально-груповий захист визначається наявністю інформа-

ційних потоків усередині і між формальними і неформальними гру-

пами, в яких взаємодіє індивід, груповими нормами, вимогами і сис-

темою санкцій. Вона припускає захищеність конкретної групи. 

Індивідуально-особистісний захист – це ступінь особової за-

хищеності індивіда. Вона забезпечується комплексом захисних ме-

ханізмів особи, стратегій поведінки і взаємодії з тими, що оточують і 

підрозділяється на три основні групи: міжособовий захист, психічну 

саморегуляцію і внутрішньоособовий захист (Рис. 2). 

Вперше поняття «психологічний захист» застосував 3. Фрейд 

для позначення способів боротьби особи з неприємними і нестерпни-

ми для свідомості уявленнями. Завдання психологічного захисту поля-

гає в мінімізації і навіть повному витісненні неприємних афектів. 

Всі захисні механізми, що формуються в результаті тих або 

інших подій життя, можна умовно розділити на чотири групи. Пер-

ша група визначається відсутністю переробки інформації. Вона 

включає: витіснення, блокування, заперечення, придушення. Для 

другої групи характерне перетворення (спотворення) змісту думок, 

відчуттів, поведінки. До неї відносяться: перенесення, відхід, раціо-

налізація, інтелектуалізація, проекція, ідентифікація, відчуження,  
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реактивні утворення, компенсація і гіперкомпенсація. Третя група 

захисних механізмів відрізняється розрядкою негативної емоційної 

напруги. У неї входять: реалізація у дії, соматизація тривоги, сублі-

мація. Четверта група визначається наявністю маніпулятивних дій: 

регресія, «відхід в хворобу», фантазування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 − Індивідуально-особистісні засоби захисту 

 

Психологічний захист сприяє внутрішній стійкості особи, но-

рмалізує психічний стан людини і лежить в основі особистої психо-

логічної безпеки.  

Особиста психологічна безпека суб'єкта є психологічним фе-

номеном, що актуалізується в екстремальних ситуаціях і має концеп-

туально-процесуальне оформлення. Сформований на рівні свідомос-

ті суб'єкта концепт особистої психологічної безпеки, що включає уя-

влення, установки, цінності в даній сфері, робить безпосередній 

вплив на процес самозабезпечення безпеки. 
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Процесуальне самозабезпечення безпеки суб'єкта в екстрема-

льних ситуаціях повинно грунтуватися на досягненні ним психічно-

го стану підконтрольності екзо- і ендогенних параметрів, що підтри-

мує динамічну рівновагу з середовищем на соматичному, енергетич-

ному, інформаційному рівнях і що забезпечує незниження в часі ві-

рогідності реалізації життєво значущих для нього цілей. 

У екстремальних ситуаціях особиста психологічна безпека 

включає наступні компоненти: 

− орієнтування суб'єкта в екстремальній ситуації;  

− зниження сили негативних емоцій;  

− пошук способів взаємодії з ситуацією;  

− мобілізацію суб'єктивних ресурсів на взаємодію з ситуацією; 

− здійснення адекватного ситуації взаємодії;  

− вихід з екстремальної ситуації таким шляхом, при якому мі-

німізується зниження вірогідності досягнення життєво значущій для 

суб'єкта меті. 

Особиста психологічна безпека в екстремальних ситуаціях є 

складноорганізованим процесом, що включає дію психологічних за-

хистів, поведінкових стилів і життєвих сценаріїв суб'єкта, які підт-

римують його на різних рівнях психічного життя людини (усвідом-

люваному і неусвідомлюваному, природженому і соціально придба-

ному, найближчій і віддаленій перспективі). Життєвими сценаріями 

самозабезпечення безпеки виступають сценарії різномодального від-

ношення до світу та до себе (сценарії подвійного позитиву, негативу 

до світу, негативу до себе, подвійного негативу). 

У екстремальних ситуаціях може відбуватися саморуйнування 

безпеки суб'єктом, що є складним психологічним феноменом, що 

набуває різних форм вираження (ненавмисна відмова від безпеки, ві-

дмова ради особового розвитку, альтруїстична відмова, суїциїдальна 

відмова) на основі зміни суб'єктивної картини миру. 

Технологія самозабезпечення особистої психологічної безпеки 

заснована на відновленні суб'єктом динамічної рівноваги з екстрема-

льною ситуацією, що можливо на основі залучення специфічних 

принципів (принципи довіри, шляху і самоактуалізації; принципи ім-

принтної невразливості, системної стійкості і причинно-наслідкових 

зв'язків; принципи доцільності реагування, актуалізації особистих ре-

сурсів і вилучення позитивного досвіду з ситуації), стратегій (стратегії 

уникнення, консервативній стратегії, стратегії копіювання, «всмокту-

ючій» стратегії, стратегії комунікативного резонансу, стратегії розвит-

ку) і методів (метод встановлення причинно-наслідкових зв'язків, ме-

тод самопрограмування і метод навіювання). 
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Висновки. Проблема особистої психологічної безпеки є доста-

тньо актуальною та потребує термінової розробки. Наукова новизна і 

теоретична значущість планованого дослідження полягає в тому, що 

передбачається розробити концепцію особистої психологічної без-

пеки суб'єкта в екстремальних ситуаціях, засновану на уявленні про 

необхідність встановлення стану динамічної рівноваги суб'єкта з се-

редовищем. Буде представлена теоретична модель породження кон-

тинууму станів «безпека - катастрофа» на основі різних варіантів ко-

нтролю суб'єкта над ситуацією.  

Структурно-функціональна та організаційно-діяльнісна моделі 

організації особистої психологічної безпеки суб'єкта в екстремальних 

ситуаціях, а також отримані емпіричні дані можуть бути використані у 

вирішенні завдань безпеки в широкому спектрі областей життєдіяль-

ності людини (побутовою, професійною, освітньою, спортивною і так 

далі), знайти застосування у віктимологічній профілактиці. Принципи, 

що розробляються, стратегії і методи самозабезпечення безпеки су-

б'єкта в екстремальних ситуаціях можуть бути використані як психоло-

гами для проведення психопрофілактичної і психокорекційної роботи в 

рамках вдосконалення практики самозабезпечення безпеки представни-

ками небезпечних професій, так і всіма особами, зацікавленими у виро-

бленні власної стратегії особистої психологічної безпеки. 
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