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У статті на основі комплексного багатовимірно-функціонального підходу викладені ре-

зультати дослідження властивостей темпераменту, акцентуації характеру, ініціативності особи 

фахівців небезпечних професій і особливостей міжособистісних стосунків з точки зору специфі-

ки впливів різних рівнів індивідуальності на стиль і успішність їх професійної діяльності.  
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В статье на основе комплексного многомерно-функционального подхода изложены ре-

зультаты исследования свойств темперамента, акцентуаций характера, инициативности личности 

специалистов опасных профессий и особенностей межличностных отношений с точки зрения 
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льной деятельности. 
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Постановка проблеми. Проблеми, пов’язані з людським чинником, зумов-

лені тим, що з підвищенням складності систем управління різними технологічни-

ми процесами і технічними системами фізичне навантаження на людину падає, а 

психологічне − зростає. Під людським чинником слід розуміти сукупність як ін-

дивідуальних, так і притаманних професійному контингенту в цілому якостей і 

властивостей, які проявляються при взаємодії з технікою (озброєнням) і визнача-

ють його надійність і ефективність. 

У результаті зусиль вчених-психологів було визначено провідні властивості 

психіки, розвиток яких забезпечує успішність дій [1-7 та ін.]. До них належать 

оперативне мислення й антиципаційні реакції, здатність до сполучених дій, до од-

ночасного виконання рівномотивованих завдань. 

Автоматизми, рефлекси, інстинкти, безумовно, потрібні фахівцеві екстрема-

льного профілю. Але також важливим є його внутрішній світ, тобто спроможність 

і можливість діяти в особливих умовах, де він набуває інших властивостей особи-

стості, іншої етики, де особливий дух підтримує його «крила», розкріпачує гли-

бинні можливості і творчі потенції, роблячи творцем своєї долі. У цей час розви-

вається професіогенетичний підхід, що базується на вивченні закономірностей со-

ціального і психічного розвитку особистості у процесі її професіоналізації і на ро-

зробці психологічних рекомендацій з управління цим процесом. У рамках вказа-

ного підходу  розглядаються питання функціональної надійності людини, психіч-

ної регуляції у міжособистісній взаємодії і психічного образу в регуляції профе-

сійної діяльності. 
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Психологічний аналіз надійності фахівця в особливих умовах діяльності дає 

змогу стверджувати, що помилкові дії людини нерідко зумовлені не ступенем її 

підготовленості або особистими якостями, а невідповідністю засобів відображен-

ня інформації, конструкції і розміщення органів управління технічним засобам 

психофізіологічними можливостям цього фахівця; недостатнім урахуванням пси-

хічних і психофізіологічних закономірностей сприйняття, мислення і реагування 

людей. Іншими словами, недостатню надійність діяльності фахівця екстремально-

го профілю фактично «було закладено» вже при проектуванні і створенні самої 

техніки. Цей найважливіший висновок військових психологів став початоком 

принципово нового системного підходу до підвищення ефективності й безпеки 

експлуатації військової техніки й озброєння. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для забезпечення надійності 

людського чинника потрібно із системних позицій побачити цілісну індивідуаль-

ність професіонала, її різнорівневі характеристики та їхній вплив на діяльність у 

рамках ризиконебезпечної професії. Ми будемо розглядати темпераментальний, 

характерологічний, соціально-психологічний і діяльнісний рівні індивідуальності. 

Різні її аспекти по-різному визначають особливості професійної діяльності фахів-

ця екстремального профілю. Загальний психоенергетичний потенціал психічної 

активності та емоційності будь-якої людини, у тому числі й представника ризико-

небезпечної професії, по-перше, розподіляється за сферами життєдіяльності (пси-

хомоторна, інтелектуальна, комунікативна); по-друге, регулюється за ступенем 

довільності - мимовільності поведінки, а також за зовнішньою або внутрішньою 

локалізацією психічної активності суб’єкта [8]. Темперамент містить у собі три 

базових компоненти і відповідні властивості, які належать до активності, емоцій-

ності і саморегуляції. Активаційно-ергічний компонент проявляється у таких вла-

стивостях темпераменту, як ергічність – аергічність, пластичність - ригідність. 

Емоційно-афективний компонент виражається у домінуючих емоціях (стенічності 

- астенічності), а також в емоційній чутливості й реактивності. Регуляторно-

селективний компонент темпераменту здійснює внутрішню або зовнішню спря-

мованість психічної активності (інтроверсія - екстраверсія), а також визначає сту-

пінь довільності - мимовільності у регуляції поведінки (рефлексивність - імпуль-

сивність). 

Такі полярні властивості, як ергічність - аергічність, пластичність - ригід-

ність, стенічність - астенічність проявляються у трьох сферах життєдіяльності лю-

дини: психомоторній, інтелектуальній та комунікативній. До регуляторно-

селективного компонента входять властивості інтроверсії - екстраверсії, імпуль-

сивності - рефлексивності. 

У вітчизняній психології було висловлено ряд конструктивних ідей про ба-

гатомірну будову рис характеру [9-12], які містять у собі як особистісні, так і ін-

дивідуальні ознаки. Іншими словами, характерологічний контур перетинається, з 

одного боку, з особистісними якостями, з іншого боку − з індивідними, темпера-

ментними властивостями. Вони наповнюють його своїми якісними й кількісними 

складовими і визначають своєрідність психологічного змісту рис характеру як 
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сполучної ланки. Викладені вище міркування стали основою розробки системної 

моделі вивчення рис характеру О.І. Крупнова, у рамках якої особливий інтерес 

представляє ініціативність, що розуміється нами як системна якість особистості, 

яка включає мотиваційно-смислові і регуляторно-динамічні складові, що забезпе-

чують стан готовності і сталість прагнень до процесу ініціації в умовах подолання 

небезпеки. Зазначені компоненти та їх змінні складають психологічну структуру 

ініціативності, а їхні відносини і взаємозв’язки фіксують індивідуально-якісну 

специфіку її проявів на рівні особистості. 

Мета статті – на основі комплексного багатомірно-функціонального підходу 

до дослідження властивостей темпераменту, акцентуацій характеру, ініціативності 

особистості фахівців ризиконебезпечних професій та особливостей міжособистіс-

них відносин виявити специфіку впливів різних рівнів індивідуальності на стиль 

та успішність їхньої професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Зв’язки психодинамічних особливостей і ре-

гуляторно-динамічних ознак ініціативності особистості в особливих умовах дія-

льності виявили, що її прояву у цілому сприяють висока активність особистості, 

пластичність, гнучкість у перебудові навичок і засвоєнні вмінь, швидкість перек-

лючення уваги і перебудови з одного виду діяльності на інший, стенічність, тобто 

позитивна емоційність, стійкість людини до різного роду психоемоційних наван-

тажень. Ці властивості допомагають реалізуватися особистісно- і соціально зна-

чущим цілям, тобто така людина спрямована на зміцнення і підтримання свого 

здоров’я [6], на покращення співробітництва між людьми [4], на досягнення успі-

ху у різних видах діяльності [1; 3]. Висока загальна активність темпераменту, та-

ким чином, сприяє прояву енергійності у діях і вчинках людини й позитивному 

емоційному фону у настрої. 

Спрямованість психічної активності назовні (тобто екстернальність) у регу-

ляції ініціативності фахівця екстремального профілю тісно пов’язана з агармоніч-

ними змінними темпераменту, включаючи емоційну чутливість, тобто фахівець 

повільніше включається у діяльність, надає перевагу завданням, які не пов’язані з 

великим розумовим навантаженням, має достатньо вузьке коло спілкування, і на-

впаки. Іншими словами, виразність агармонічних змінних компонентів темпера-

менту (аергічності, ригідності та астенічності) веде до посилення зовнішнього ко-

нтролю у регуляції ініціативних дій фахівців екстремального профілю, до перек-

ладання відповідальності у складних ситуаціях на обставини або іншу людину. 

Підвищення рівня внутрішнього контролю (або відповідальності за чинені дії) су-

проводжується позитивним емоційним фоном настрою при ухваленні рішення, 

тобто коли фахівець пишається тим, що досяг успіху у випадку адекватного ухва-

лення рішення, відчуває приплив сил від вдало вирішеної проблемної ситуації, 

перебуває у постійній готовності до вирішення інтелектуальних проблем і може 

піти на ризик в ухваленні рішення. З інтернальністю в ініціативних проявах (тобто 

схильністю вважати, що ініціатива залежить лише від власних можливостей) 

пов’язані стенічні емоції в інтелектуальній сфері людини. Виходить, чим більше 

подобається фахівцеві екстремального профілю інтелектуальна діяльність, тим бі-
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льше він схильний проявляти внутрішній контроль у своїх починаннях та ініціа-

тивних діях. 

Гармонійні змінні темпераменту (тобто активність, гнучкість, життєрадіс-

ність) стимулюють цілепокладання в ініціативних проявах. Агармонійні складові 

компонента загальної активності (пасивність і ригідність, традиційність, стійкість 

навичок і способів вирішення інтелектуальних завдань) сприяють прояву аенергі-

чності, тобто відсутності ініціативи. Так, відсутність активності у діях, інтелекту-

альній енергійності або активності у спілкуванні при діагностичному обстеженні 

фахівця екстремального профілю буде свідчити про низький ступінь виразності 

ініціативності або про відсутність проявів даної якості. Це може бути пов’язане з 

тим, що людина є «важкою на підйом» у цілому. Виразність емоційного компоне-

нта темпераменту (емоційної чутливості й реактивності) і спрямованості психічної 

активності назовні або усередину себе буде свідчити про високу позитивну емо-

ційність у прояві почуттів. Іншими словами, емоції радості і задоволення при ви-

конанні якоїсь справи або починаннях регулюються чутливістю і вразливістю лю-

дини, здатністю відреагувати на нестандартну ситуацію і неможливістю зберегти 

спокій при виникненні неприємностей. 

Прямі зв’язки регуляторно-динамічних компонентів ініціативності з аергіч-

ністю, ригідністю та астенічністю свідчать про високий ступінь наявності негати-

вних емоцій і переживань у прояві ініціативності. Наприклад, якщо людина вва-

жає, що від неї нічого не залежить, вона просто виконує свої функції відповідно 

до технології. Домінанта її діяльності буде стійкою, малорухомою, стереотипною, 

без присутності енергії і зі зниженим фоном настрою. При цьому даний фахівець 

може відчувати деяку тривожність, пов’язану з виконанням функції контролю за 

ситуацією, а не активного управління довіреною йому технікою чи озброєнням. 

Вище вказане стосується основних закономірностей, встановлених щодо регуля-

торно-динамічного компонента ініціативності: ініціативність дає можливість фа-

хівцеві екстремального профілю досягати у своїй діяльності певних цілей, прояв-

ляється на найбільш завантажених і відповідальних етапах професійної діяльності 

у рамках встановлених процедур і функціональних обов’язків. 

Розгляд зв’язку властивостей темпераменту і продуктивно-смислових хара-

ктеристик ініціативності фахівців екстремального профілю показав, що актив-

ність, гнучкість, позитивний настрій і вміння проаналізувати свої дії підсилюють у 

кожного з них езопову мотивацію, тобто при прояві яких-небудь починань людина 

виходить зі своїх власних цілей і задовольняє потреби у безпеці і благополучному 

завершенні поставлених завдань. Високий рівень стенічності і внутрішній конт-

роль (інтернальність) підсилюють соціоцентричну мотивацію, тобто її спрямова-

ність на людей або прагнення робити які-небудь учинки на загальне добро, праг-

нення підвищувати свій авторитет. Активність і стенічність у цілому сприяють бі-

льшій виразності свідомості ініціативних дій. Активність стимулює творчий поча-

ток у поведінці і діяльності людини, що допомагають продукувати нові ідеї, дола-

ти відсталість і шаблонність у вирішенні нестандартної ситуації. 
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Меншій поінформованості сприяє виразність агармонічних змінних компо-

нентів загальної активності, емоційності і саморегуляції. Також можна зазначити, 

що високий ступінь виразності ергічності, емоційності та імпульсивності 

пов’язаний з наявністю операціональних та особистісних труднощів у здійсненні 

активних дій фахівцями екстремального профілю. 

Дослідниками виявлено достовірні зв’язки властивостей темпераменту з ак-

центуаціями характеру у фахівців екстремального профілю. Інтелектуальна асте-

нічність і рефлексивність сприяють прояву збудливої акцентуації характеру. Якщо 

людина виконує інтелектуальну роботу не тому, що хотілося б, відчуває тривогу 

або побоювання перед вирішенням інтелектуальних завдань, переживає, не може 

заснути, поки не вдасться знайти рішення проблеми, злиться, коли довго не може 

що-небудь вирішити, і у той же час є стійкою у своїх інтересах і намірах, звичайно 

раціональною, стриманою у вчинках і діях, розважливою, то можна говорити про 

виразність таких домінуючих рис характеру як напруженість в емоційній сфері, 

старанність, акуратність, ретельність. Така людина може бути надмірно вимогли-

вою і дратівливою, нетерпимою до неакуратності і недотримання певних правил. 

Високий ступінь виразності емоційного компонента у структурі темпераменту 

(стенічності у спілкуванні, емоційної чутливості, реактивності) та імпульсивності 

свідчить про наявність емотивної акцентуації у характері фахівця ризиконебезпе-

чної професії. Якщо ж він відчуває радість і насолоду від процесу спілкування з 

іншими людьми, вдячний друзям за їхнє взаєморозуміння, приймає все близько до 

серця, хвилюється через дрібниці, легко провокується і миттєво реагує на незви-

чайну ситуацію, є дещо поспішним у прийнятті рішень, схильним говорити, попе-

редньо не подумавши, то це свідчить про такий його стиль поведінки, коли голов-

не − не робота, а дружні взаємини з колегами. Це добрий, спокійний товариш по 

службі, з високим почуттям обов’язку і внутрішньою дисципліною, який при так-

товному відношенні і підтримці показує прекрасні результати у роботі. Такий фа-

хівець має потребу у глибокому особистому контакті, у підвищенні самооцінки, у 

багаторазовому обговоренні ситуацій з детальним аналізом і розбором. 

Гармонійні змінні властивостей темпераменту сприяють більшій виразності 

гіпертимічної і демонстративної акцентуацій характеру. Агармонічні змінні зворот-

ним чином пов’язані з даними акцентуаціями характеру. Якщо людина є витрива-

лою, відчуває у собі надлишок сил і енергії, потребу у новій інформації, посідає у 

команді лідируючі та організаторські позиції, не боїться висловлювати свої думки 

та їх відстоювати, то у характері будуть проявлятися такі риси, як постійно підви-

щений настрій, енергійність, оптимізм, ініціативність, гарні мобілізаційні можливо-

сті у незначній стресовій ситуації. Робота для такого члена колективу може бути 

лише приводом для спілкування, можливістю проявити себе. Агармонічні змінні 

властивостей темпераменту сприяють виразності застрягаючої, педантичної і дис-

тимічної акцентуацій. Так, людина, яка надає перевагу виконанню роботи, що не 

вимагає великого напруження і швидких рухів, одноманітності, самоті і розмірено-

сті, буде, швидше за все, мати такі виражені риси характеру, як знижена впевне-

ність і надмірне почуття провини (а для фахівця екстремального профілю це − ха-
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рактерний показник), прагнення до порядку, високий ступінь цілеспрямованості, 

самостійність, надійність у співробітництві, якщо її цілі збігаються із цілями тих 

людей, з якими вона разом працює. Фахівець може бути авторитарним, проявляти 

лідерські якості й у той же час бути недовірливим до дружби, може генерувати ве-

ликі ідеї, розглядати нестандартні підходи до рішення складних проблем і, якщо у 

нього при цьому що-небудь не виходить, бути дратівливим. 

Прямий зв’язок було виявлено між ергічністю і стенічністю у комунікатив-

ній сфері й авторитарному типі відношення до оточуючих. Психологічний зміст 

даного взаємозв’язку полягає у тому, що загальна активність і позитивна емоційна 

домінанта сприяють більшому прояву енергійності, компетентності, авторитетно-

го лідерства у команді, упевненості у собі, завзятості і наполегливості у міжособи-

стісних відносинах і взаємодії, коли людина першою проявляє активність, відчу-

ває потребу ділитися враженнями з іншими людьми, виявляється лідером, без 

складнощів знаходить контакт із іншими людьми, вільно і невимушено себе з ни-

ми почуває, відчуває радість і задоволення від цього процесу. 

Окреме місце посідає показник егоцентричності у міжособистісних відно-

синах. Астенічність у комунікативній сфері, імпульсивність та емоційна чутли-

вість прямо пов’язані з агресивним типом відношення до оточуючиіх. Це означає, 

що чим більше проявляються вимогливість, строгість і різкість в оцінці інших, 

упертість, схильність обвинувачувати навколишніх, дратівливість і наполегли-

вість, тим більше виражені у фахівця екстремального профілю негативні емоції у 

спілкуванні, страх бути відкинутим, почуття, що тебе не розуміють; людина пере-

більшує негативне ставлення до себе з боку колег, виникає тривожність та образа 

на оточуючих. Тим більше виражені у нього емоційна чутливість та імпульсив-

ність, тобто поспішність у прийнятті рішень, непосидючість, збудженість або на-

впаки. Тут може спрацьовувати прийом «випустити пару» − коли емоційна обста-

новка є дуже сильно напруженою, то часто людина випускає свою агресію «у ні-

куди», щоб знизити емоційну напруженість. При цьому можуть проявлятися іро-

нічність і насмішкуватість. 

Ергічність у психомоторній і комунікативній сферах, інтелектуальна плас-

тичність зворотним чином пов’язані із критичністю у міжособистісних відноси-

нах. Даний тип міжособистісних відносин показав найбільшу кількість значущих 

кореляцій. Чим більше проявів ергічності у даних сферах, тим менше підозрілості 

у команді. Психологічно це може бути пов’язане з тим, що у команді завжди акти-

вно протікає процес комунікації. Вважається, що чим більше команда є відкритою 

для обміну інформацією, тим більш безпечною вона є. Кожний член команди по-

винен бути у курсі того, що робить інший. Якщо візуально проконтролювати дія-

льність кожного члена команди складно, то можна почути доповідь або ухвалене 

рішення. Тому тут потрібна комунікативна ергічність та інтелектуальна пластич-

ність, що зменшує підозрілість. 

Інтелектуальна пластичність проявляється у процесі ухвалення рішення. В 

екстремальній ситуації у фахівця екстремального профілю може бути кілька варі-

антів її вирішення, а правильним може бути лише один. Тому важливо адекватно 
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оцінити ситуацію і дуже швидко прийняти рішення. Процес ухвалення рішення 

може тривати частки секунди, оскільки праця фахівця ризиконебезпечної професії 

пов’язана з тимчасовим дефіцитом і з особливим психологічним сприйняттям ча-

су: у критичній ситуації час може суб’єктивно розтягуватися (здається, що ситуа-

ція триває дуже довго), або стискатися («начебто все життя перед очами пробіг-

ло»). Необхідно критично поставитися до свого вибору, тому що ціна обраного 

рішення − людське життя. 

У той же час аергічність у всіх сферах темпераменту, ригідність та астеніч-

ність у комунікативній сфері, екстернальність, імпульсивність та емоційна чутли-

вість мають прямий зв’язок із критичним типом міжособистісних відносин. Чим 

більш вираженими є аергічність і комунікативна ригідність, тим більш ймовірно 

будуть формуватися відносини підвищеної критичності, схильності до перевірки 

даних. Тому чим більш критичним у своїй діяльності є представник ризиконебез-

печної професії через підозрілість і острах поганого ставлення, чим більш замкну-

тим, скептичним він є, проявляє свій негативізм у вербальній агресії, тим більш 

вираженими у нього є аергічність, ригідність у спілкуванні, негативна емоційна 

домінанта в ухваленні рішення і взаємодії з даною командою, і навпаки. 

Інтелектуальна і комунікативна астенічність приводить до формування кри-

тичної спрямованості розвитку особистості. Чим більш емоційно чутливою та ім-

пульсивною є людина, тим більше у неї може бути наявними уразливість, схиль-

ність до сумніву в усьому, тим менше енергії вона буде проявляти у міжособисті-

сній взаємодії. Малоактивний і малоемоційний фахівець буде здаватися скептич-

ним. Даний показник міжособистісних відносин відображає специфіку праці у ри-

зиконебезпечній професії, в якій невід’ємною частиною є критика, яка дозволяє 

усвідомити більш глибоко свій стиль роботи і сприяє професійному росту всіх 

членів команди. Критика − важливий етап взаємодії у команді. 

З підкорюваністю у міжособистісних відносинах прямо пов’язані показники 

імпульсивності та емоційної чутливості. Поспішність в ухваленні рішення, втрата 

контролю і слабке володіння собою, необдумані дії і команди є неприпустимими 

для фахівців екстремального профілю у звичайному режимі діяльності. І в той же 

час здатність відгукнутися навіть на найменший сигнал, дати швидку відповідь на 

будь-який оклик є цінними для фахівця, так само як і прояви його поступливості. 

Чим більший рівень прояву мають дані властивості темпераменту, тим у більшій 

мірі він здатен проявляти скромність, боязкість, емоційну стриманість, здатність 

підкорятися більш сильному (командирові) з урахуванням ситуації, слухняно і че-

сно виконуючи свої обов’язки. Такий зв’язок зумовлений тим, що у команді, як 

правило, хтось один є, із психологічної точки зору, лідером (як правило, це ко-

мандир), а всі інші члени команди проявляють елементи лідерства. Кожний на 

своєму робочому місці діє відповідно до своїх функціональних обов’язків і вико-

нує вказівки офіційного лідера, на якому формально лежить вся влада і відповіда-

льність. Тому в інших членів команди виробляється згодом у міжособистісній вза-

ємодії підкорюваний тип відносин. 
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З відносинами залежності прямо пов’язані показники астенічності та ексте-

рнальності саморегуляції, імпульсивності та емоційної чутливості. Це означає, що 

чим більш вираженими є зовнішній контроль за ситуацією, негативна емоційна 

модальність, імпульсивність і прийняття ситуації або критики «близько до серця», 

тим менше член команди здатен до прояву опіру, він є слухняним, боязким, щиро 

вважає, що інші є правими, може демонструвати конформізм, очікувати допомоги 

і порад, виконувати передчасні дії, і навпаки. 

Прямо пов’язані між собою ергічність і пластичність у комунікативній сфе-

рі темпераменту і дружелюбний тип міжособистісних відносин. Чим більш вира-

женими є дані властивості темпераменту, тим більше член команди може прагну-

ти до мети мікрогрупи, бути схильним до співробітництва, кооперації, проявляти 

гнучкість і компромісність при вирішенні поставлених завдань, дотримуватися 

умовностей і правил у взаємодії, проявляти ініціативу і прагнути допомагати. Як-

що людину не обтяжує широке коло спілкування, вона може працювати з будь-

яким членом команди, її розумовий процес відбувається швидко і з легкістю, вона 

не соромиться просити допомоги, першим вступає в діалог, лідирує у ньому, що 

пов’язано звичайно із дружелюбним типом взаємин. 

І ще один тип міжособистісних відносин – альтруїстичний – прямо 

пов’язаний з комунікативною ергічністю і стенічністю у сфері психомоторної ак-

тивності. Активність у спілкуванні і позитивні емоції при виконанні справи або 

яких-небудь доручень допомагають прояву відповідальності стосовно людей, без-

корисності і чуйності. Це може бути дійсно відповідальна за інших особистість 

або ж людина із зовнішньою «маскою», що приховує особистість протилежного 

типу. І навпаки, людина, що щиро радіє при виконанні якої-небудь справи (без 

урахування мотивації, тому що даний компонент тут не враховано), при цьому є 

позитивною у спілкуванні, контактною, із широким колом знайомих, асоціюється 

у нашій свідомості з альтруїстичним, завжди готовим надати допомогу і виразити 

підтримку членом команди. 

Отже, слід зазначити, що професійна діяльність фахівця екстремального 

профілю прямо пов’язана з відповідальністю за життя людей і тому, звичайно, во-

на формує певні типи відношення до оточуючих. Ці типи формуються на базі не-

повторного сполучення і своєрідності властивостей темпераменту кожної індиві-

дуальності. Так, наприклад, найбільшу кількість значущих зв’язків з особливостя-

ми міжособистісних відносин увібрав у себе показник емоційної чутливості, імпу-

льсивності, комунікативної ергічності і комунікативної астенічності. Імовірно, са-

ме ці властивості темпераменту впливають на формування типів відносин з ото-

чуючими. Відособленою виявилася властивість реактивності, рефлексивності, ін-

тернальності, інтелектуальної ригідності і стенічності, інтелектуальної ергічності, 

психомоторної пластичності і ригідності. Імовірно, дані властивості темпераменту 

виявилися такими, що справляють незначний вплив на формування міжособистіс-

них відносин у команді. 

Таким чином, отримані зв’язки можуть використовувався з метою вивчення 

психологічної сумісності у команді і формування сприятливого мікроклімату у 
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роботі фахівців екстремального профілю, що забезпечить можливість раннього 

виявлення позитивних і негативних відхилень у міжособистісних відносинах при 

діагностиці індивідуально-своєрідного сполучення конкретних властивостей тем-

пераменту особистості. 

Аналіз акцентуацій характеру і міжособистісних відносин у фахівців екстре-

мального профілю дозволив виявити наступні закономірності. Аналізуючи міжрі-

вневі характеристики індивідуальності, можна відзначити, що характерологічний і 

соціально-психологічний рівні особистості пов’язані між собою. На це вказує ная-

вність значущих прямих кореляцій між типами акцентуацій характеру і спрямова-

ністю міжособистісних відносин. 

Значущі кореляції наявтні між всіма типами характеру, за винятком емотив-

ного та екзальтованого типів. Тут не було виявилено достовірних взаємозв’язків. 

Найбільшу кількість значущих кореляцій виявили критична спрямованість міжо-

собистісних відносин (6 зв’язків) і педантичний тип характеру (3 кореляції). З пе-

дантичним типом прямо пов’язані критична, підкорювана і залежна спрямованість 

особистості фахівця ризиконебезпечної професії. Психологічний зміст отриманих 

зв’язків зводиться до наступного: чим більш вираженою у нього є педантичність у 

характері, тобто прагнення підтримувати порядок і у точності дотримуватися 

встановлених процедур, тим більше у команді буде проявлятися координація і по-

годженість дій, відповідно до посадових інструкцій і встановленої супідрядності. 

Головний − командир, а всі інші зобов’язані підпорядковуватися і виконувати йо-

го команди, накази і розпорядження. 

Авторитарна і дружелюбна спрямованість у міжособистісних відносинах 

прямо пов’язана з гіпертимічним типом акцентуації характеру. Психологічний 

зміст даного зв’язку полягає у наступному: домінуючі риси характеру фахівця ек-

стремального профілю: надактивність, підвищений фон настрою, екстравертова-

ність, побудова своєї поведінки відповідно до реакції людей на неї, відкритість 

для спілкування з людьми, радість від цього спілкування, що поєднується з гар-

ним самопочуттям і добрим зовнішнім виглядом, сприяють прояву лідерства і 

владності, упевненості у собі, схильності до співробітництва, прояву гнучкості 

при вирішенні проблем і у конфліктних ситуаціях. Основним способом усунення 

фруструючих впливів у членів команди служить заперечення яких-небудь утруд-

нень, тривоги, своєї або чужої провини. Вони просто діють у силу своїх функціо-

нальних обов’язків. 

Агресивний і критичний типи міжособистісних відносин позитивно корелю-

ють зі збудливою акцентуацією. На тлі таких домінуючих рис характеру як на-

пруженість в афективній сфері, що проявляється у дратівливості і приступах роз-

ладу настрою − дисфоріях, коли до афекту гризучих душу тужливості, тривоги і 

страху додаються усе зростаючий гнів і злість, можуть проявлятися не лише впер-

тість, завзятість і наполегливість у міжособистісних відносинах, але й вимогли-

вість, прямолінійність, відвертість, суворість і різкість в оцінці інших, неприми-

ренність, схильність в усьому звинувачувати оточуючих. 
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Із критичною же спрямованістю у міжособистісних відносинах пов’язані 

тривожний, циклотимічний, застрягаючий і дистимічний типи акцентуацій харак-

теру. Чим більш вираженими є критичність до соціальних явищ, скритність, нега-

тивізм у вербальній агресії, уразливість, схильність до сумніву в усьому, тим час-

тіше спостерігаються скарги на всіх, тим більше будуть проявлятися перераховані 

вище акцентуації характеру. 

Домінуючі риси тривожного характеру (непевність і тривожність, помисли-

вість, побоювання за майбутнє своє і своїх близьких) і привабливі риси характеру 

(акуратність, серйозність, сумлінність, розважливість, самокритичність, рівний 

настрій, вірність даним обіцянкам, надійність) сприяють формуванню критичного 

типу відносин, і навпаки − нерішучість, певний формалізм, безініціативність, схи-

льність до нескінченних міркувань, самокопання, наявність настирливих ідей, по-

боювань не дуже властиві фахівцям екстремального профілю. Причому якщо є 

побоювання, то вони, як правило, адресуються в основному до можливої події, на-

віть малоймовірної у майбутньому, за принципом «як би чого не трапилося». А 

може бути наявною і віра у прикмети. Іншою формою захисту від постійних стра-

хів є свідомий формалізм і педантизм, в основі яких лежить ідея про те, що якщо 

усе заздалегідь ретельно продумати, передбачити і потім діяти, не відступаючи ні 

на крок від наміченого плану, то нічого поганого не станеться. Особливості про-

фесійної діяльності фахівців екстремального профілю впливають на характер, і у 

них згодом формуються саме ці риси. Дотримання формальних процедур і про-

гравання майбутньої діяльності у розумі сприяють підвищенню ефективності і 

безпеки чинених дій фахівця. 

Праця людини ризиконебезпечної професії є формалізованою, регламенто-

ваною. Таким людям дуже важливо в ухваленні рішення бути впевненими, що всі 

обставини і можливі наслідки вони врахували; при цьому вони думають не про те, 

як досягти успіху, а про те, як уникнути можливих невдач і неприємностей. Але 

якщо все-таки рішення приймається, то психастенік починає діяти негайно, тому 

що на міркування часу немає. Чим більше виражений застрягаючий (афективно-

ригідний) тип характеру, тим більше буде проявлятися критичний тип відносин з 

оточуючими і навпаки. Чим більше виражені риси циклоїдної акцентуації харак-

теру, тим більше буде формуватися критична спрямованість міжособистісних від-

носин і навпаки. Домінуючими рисами характеру фахівця екстремальної професії 

є зміна двох протилежних станів − гіпертимного і гіпотимного, циклічні зміни 

емоційного фону (на зміну періодам підвищеного настрою приходять фази емо-

ційного спаду). Ініціативність, життєрадісність, товариськість та інші привабливі 

риси гіпертиміка (у періоди підйому настрою), совісність і гострий критичний по-

гляд на світ (у періоди спаду настрою, коли він схожий на гіпотиміка) сприяють 

дотриманню у команді формального розпорядку і дисципліни. Непослідовність, 

неврівноваженість, байдужність, спалахи дратівливості, надмірної уразливості і 

причепливості до оточуючих приводять до формування скептицизму, упертості і 

негативізму у міжособистісних відносинах. 
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Тривожний і циклотимічний типи характеру також пов’язані із залежною 

спрямованістю у міжособистісних відносинах. Психологічний зміст даних зв’язків 

проявляється у наступному: взаємодія у команді побудована на принципі довіри 

один до одного як професіонала. Якщо не вистачає впевненості або досвіду, тобто 

можливість проконсультуватися з досвідченим членом команди, або ж людина 

щиро вважає, що інші завжди праві, і слухає свого командира, оскільки ухвалення 

рішення завжди за ним. 

Показники демонстративного типу характеру корелюють із авторитарною і 

дружелюбною спрямованістю міжособистісних відносин і навпаки. Це означає, 

що чим більш вираженими є такі риси характеру як демонстративність, прагнення 

бути постійно у центрі уваги, причому іноді за всяку ціну, безмежний егоцент-

ризм, ненаситне бажання постійно привертати до себе увагу, замилування, подив, 

шанування, поклоніння, тим більше будуть проявлятися впевненість у собі, напо-

легливість у міжособистісних відносинах, завзятість та ініціативність, комуніка-

бельність і цілеспрямованість, спритність й активність, яскраво виражені організа-

торські здібності, самостійність і готовність взяти керування на себе, енергійність, 

хоча така людина швидко «видихається» після виплеску енергії. 

Отже, характерологічний і соціально-психологічний рівні характеристик ін-

дивідуальності тісно пов’язані між собою і мають своєрідне сполучення взає-

мозв’язків, властиве представникам ризиконебезпечних професій, що є особливо 

значущим для вивчення людського чинника. У цьому сенсі важливим є вивчення 

факторної структури ініціативності, темпераменту, акцентуацій характеру та осо-

бливостей міжособистісних відносин у фахівців екстремального профілю. Аналіз 

індивідуально-психологічних особливостей з урахуванням індивідних, особистіс-

них і міжособистісних характеристик цієї категорії фахівців виявив специфічні 

особливості проявів темпераменту, ініціативності і пов’язаних з ними особливос-

тей міжособистісних відносин. Тому у факторному аналізі виділилася наступна 

структура груп показників: більша питома вага припадає на чинник емоційно-

особистісних труднощів (тут більш вираженими є аергічність, астенічність, зов-

нішній контроль за ситуацією; труднощі у прояві ініціативності у фахівців 

пов’язані з регламентованістю професійних обов’язків, роботою у нав’язаному 

темпі діяльності й обмеженнями за часом), менша – на активаційно-

характерологічний чинник (перевага внутрішньої активності, адаптивності та оп-

тимізму сприяє прояву ініціативи, виразності товариськості, уміння урізноманіт-

нювати прийоми і способи дій залежно від ситуації; тут же проявляються такі 

особливості характеру, як прагнення бути у центрі уваги, енергійність, оптимізм, 

щедрість, прагнення допомогти людям, ініціативність, життєрадісність, спонтан-

ність; настрій у такого члена команди майже не залежати від того, що відбуваєть-

ся навколо, у них швидкий і рухливий розум, вони без втоми працюють, є реаліс-

тами, прагматиками). Третій чинник увібрав у себе мотиваційно-цільові характе-

ристики. Їм дана цілісна психологічна характеристика і зроблено висновок, що 

мотивація на успішне виконання поставлених завдань у команди є дуже високою. 

При чіткому і ясному усвідомленні цілей прояву ініціативності буде високою за-

цікавленість у виконуваній роботі і високій ефективності результатів діяльності. 
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Це можливо при позитивній інтелектуальній домінанті у виконанні діяльності і 

стійкості, раціональності у прийнятті рішень, виваженості кожного кроку, спокої і 

розважливості людини. Типи міжособистісних відносин увійшли до четвертого 

чинника. Він характеризує їхню самостійність і свідчить про єдність застосовува-

них методичних прийомів. 

Висновки. Результати дослідження темпераменту, характеру і професійно 

важливих якостей підтвердили продуктивність комплексного, багатоаспектного 

дослідження властивостей особистості, що відкриває нові можливості у вивченні 

особистісних рис, а також сприяє розробці науково обґрунтованих програм розви-

тку професійно важливих якостей фахівців екстремального профілю залежно від 

їхніх психофізіологічних характеристик і диференціальних особливостей. Їх мож-

на використовувати з метою ефективного комплектування команд за принципом 

взаємодоповнюваності або компліментарності психофізіологічних, особистісних і 

міжособистісних характеристик фахівця екстремального профілю. 

Оптимальна побудова відповіді людини в аварійній або ускладненій обста-

новці починається з вирішення проблемної ситуації, причому людина у цих ситу-

аціях повинна або створювати нові системи дій, які раніше їй взагалі були невідо-

мі, або створювати нову комбінацію з раніше відомих дій. І у тому, і в іншому ви-

падку ефективність виходу з небезпечної ситуації буде забезпечуватися не стільки 

автоматизмами (навичками), скільки активацією інтелектуальних процесів, що ба-

зуються на професійному досвіді і забезпечують, насамперед, завдання діагносту-

вання нової обстановки. 

Виконання поставлених завдань в особливих умовах діяльності у більшості 

випадків є результатом координованої і злагодженої діяльності групи висококва-

ліфікованих фахівців, особистісні особливості яких відіграють далеко не останню 

роль у їхній колективній взаємодії. Лідерство, стиль відносин з підлеглими, внут-

рішньогрупові зв’язки і спілкування членів мікроколективу у найрізноманітніших 

переплетеннях забезпечують досягнення поставлених цілей. Усвідомлення свого 

стилю взаємодії, розуміння його достоїнств і недоліків є одним із засобів підви-

щення ефективності праці у ризиконебезпечних професіях, що розвивається у 

процесі навчання [6; 13 та ін.]. 

Очевидно, на цей час необхідно не тільки адаптувати зарубіжний досвід, але 

і вносити до програм навчання врахування специфіки дій різних рівнів індивідуа-

льності основної ланки людського чинника, забезпечити психодіагностичним ін-

струментарієм вивчення темпераментального і характерологічного рівнів, з метою 

оптимального прогнозування спільної професійної діяльності і забезпечення кері-

вників конкретними рекомендаціями із психофізіологічної і характерологічної су-

місності, із саморегуляції темпераментальних, характерологічних та особистісних 

властивостей, забезпечити психологічне консультування фахівців екстремального 

профілю з урахуванням зворотного зв’язку. Доцільно впроваджувати принцип ін-

дивідуального підходу до розбору конкретних випадків у діях кожного фахівця у 

ході професійної підготовки і включати необхідні параметри індивідуальності для 

системного розбору і розуміння причин певних дій і рішень. 
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