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ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСОБЛИВИХ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті наведено аналіз різних підходів до визначення поняття особливих, екстремальних і 

надекстремальних умов діяльності, розкривається специфіка несення служби військовими поже-

жниками, визначаються основні психологічні чинники, які детермінують успішність професійної 

діяльності військового пожежного-рятувальника, надається обгрунтування відділення і визна-

чення поняття «Надзвичайні умови праці». 

Ключові слова:   надзвичайні умови праці, професійний стрес, військово-пожежна служба, 

успішність професійної діяльності. 

 

В статье приведен анализ разных подходов к определению понятия особенных, экстрема-

льных и сверхэкстремальных условий деятельности, раскрывается специфика несения службы 

военными пожарными, определяются основные психологические факторы, которые детермини-

руют успеваемость профессиональной деятельности военного пожежного-рятувальника, предос-

тавляется обоснование отделения и определение понятия «чрезвычайные условия труда». 

Ключевые слова:   чрезвычайные условия труда, профессиональный стресс, военно-

пожарная служба, успеваемость профессиональной деятельности. 

 

Постановка проблеми. Зростання кількості пожеж на військових об'єктах 

призводить до жертв серед військових та цивільного населення і значних фінансо-

вих збитків. Це пов'язано з недостатнім фінансуванням Збройних Сил України,  

внаслідок чого бойова техніка, зброя, боєприпаси, матеріальні засоби довгий час 

фактично не оновлюються і поступово вичерпують свій ресурс, що значно підви-

щує ризик виникнення пожеж і катастроф. Випадки займання сховищ з боєприпа-

сами на території України (пожежа на артилерійському складі військової частини 

А2985 біля села Новобогданівка у 2004 році, у Хмельницькій області у 2005, на 

складі частини А0829 біля м. Лозова у 2008 році) вимагають удосконалення вирі-

шення завдань по підвищенню протипожежної готовності.  

У цих умовах вирішення завдань ефективного використання і збереження 

людських, матеріальних і інших ресурсів Збройних Сил покладено на службу про-

типожежної і місцевої охорони Збройних Сил України та на штатні і нештатні по-

жежні команди військових частин, особовий склад яких проводить пожежно-

профілактичні роботи і періодично виконує бойові завдання по гасінню пожеж і 

порятунку людей.  

Спеціальні підрозділи пожежної безпеки при кожному військовому об'єкті діють 

згідно з наказом міністра оборони України № 428 від 27.08.09 «Про затвердження  
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інструкцій з організації служби і повсякденної діяльності штатних пожежних під-

розділів та гасіння пожеж в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України». Підготовкою та перепідготовкою фахівців служби пожежної безпеки 

для даних підрозділів займається 1-й навчальний центр (військова частина А1705). 

Особливі умови діяльності під час несення військово-пожежної служби при-

зводять до переживання професійного стресу. Стрес-чинниками, які в даному ви-

падку виходять на перший план, є чекання виклику в умовах оперативного чергу-

вання та загроза життю й здоров'ю при гасінні пожеж на небезпечних військових 

об'єктах [1]. 

Сучасна наукова література розглядає особливості професійного стресу у 

пожежних рятувальних підрозділів МНС, при цьому військові вогнеборці окремо 

не розглядаються [2; 3; 5]. Між тим умови їх праці значно відрізняються контак-

том з потенційно вибухово-небезпечними речовинами (різновиди зброї та боєпри-

пасів) та умовами проходження військової служби, що обумовлює актуальність 

розкриття специфіки діяльності військових пожежних. 

Проблема забезпечення ефективної професійної діяльності працівників, що 

виконують роботи підвищеної небезпеки, психофізіологічними заходами відно-

ситься до ряду важливих науково-практичних проблем і пов'язана з усестороннім 

врахуванням психофізіологічних особливостей і можливостей людини і умов її 

професійної діяльності. 

В умовах переходу до професійної армії у Збройних Силах України, розпо-

чинаючи з військового комісаріату, відсутня цілісна система професійно-

психологічного відбору призовників, кандидатів на вступ до вищих навчальних 

закладів та проходження військової служби за контрактом. Відсутність науково 

обґрунтованої інформації про відповідність професійно важливих індивідуально-

психологічних особливостей молодшого військового фахівця-пожежника, психо-

логічної класифікації основних схожих військових посад, критеріїв професійного 

психологічного відбору призводить до залишкового принципу комплектування 

військкоматами Центру підготовки та перепідготовки фахівців з пожежної безпе-

ки особовим складом. 

Професійно психологічний відбір кандидатів на військову службу за контра-

ктом на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу проводиться 

згідно з наказом міністра оборони України № 168 від 17.04.08 «Про затвердження 

Тимчасової інструкції з організації та проведення професійного психологічного 

відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України». 

Тимчасова інструкція регламентує порядок проведення та методики професійного 

психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом. Існуюча 

система психологічного відбору не диференційована згідно з напрямами військо-

вої підготовки, родом військ та військових спеціальностей.   

При цьому склад Збройних Сил України включає групу різнорідних військо-

вих спеціальностей, що розрізняються як за родом військ, так і за тим, яка саме 

діяльність і в яких умовах виконується. Залежно від того, яка конкретно у війсь-

кового спеціальність, він може або переважно займатися командуванням солдата-
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ми і нижчими за званням офіцерами, або самостійно працювати із складною бойо-

вою технікою. 

У зв'язку з цим  необхідно створювати диференційований психологічний від-

бір кандидатів на військову службу в залежності від виду психологічного стресу, 

який, у свою чергу, обумовлений особливостями конкретної військової діяльності. 

Для розробки дієвої системи професійно-психологічного відбору військових по-

жежних потрібна детальна розробка умов їхньої діяльності під час несення війсь-

кової служби. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність в особливих умовах 

розглядається шляхом аналізу трьох взаємопов’язаних параметрів:  

 характеристика екстремальних факторів (зовнішні умови діяльності); 

 психологічні стани та властивості особистості (внутрішні умови діяльності); 

 показники діяльності (результати). 

До зовнішніх умов діяльності відносять об’єктивні фактори (температурні 

умови, випромінювання різного виду) та фактори професійної діяльності. 

Виконання бойових завдань по гасінню пожеж на військових об'єктах  і по-

рятунку людей протікає при дії таких несприятливих чинників пожежі, як сильне 

задимлення, висока температура, вологість, зниження концентрації кисню в повіт-

рі, виділення токсичних продуктів горіння, сильний шум, загрози вибухів і руйну-

вань конструкцій об'єкта, що горить. Дані умови діяльності характеризуються під-

вищеною відповідальністю за порятунок людей, матеріальних засобів, локалізацію 

і гасіння пожежі, небезпекою для життя та шкодою для здоров'я [1]. 

В свою чергу особливості військової служби пов'язані з існуючою чіткою 

ієрархією у Збройних Силах: кожен військовослужбовець повинен знати, чиї нака-

зи він зобов'язаний виконувати і кому має право наказувати. Під час несення вій-

ськової служби досить жорстко регламентована більшість сторін життя і діяльнос-

ті, існують статути, різноманітні нормативні документи, є певна форма одягу та 

режим дня. Військова діяльність характеризується певними обмеженнями: відсут-

ність звичних умов життя, наявність певного дискомфорту, особлива регламенто-

ваність поведінки, звуження кола людей, з якими спілкується військовослужбо-

вець. 

Загалом основні характеристики особистості, яка працює в умовах, що відрізня-

ються від нормальних, поділяються на: 

 рівень загального інтелекту (інтелектуальна гнучкість, загальна обізна-

ність, когнітивна гнучкість, практичне мислення, координація здібностей) [4; 7; 8]; 

 рівень особистісної стабільності (надійність, резистентність до стресу, 

впевненість у собі, відповідальність, соціабельність, комунікативні здібності) [4]; 

 відсутність напруженості, тривожності та психопатологічних симптомів 

[3; 4; 5]; 

 психодинамічні властивості (нейротизм, екстравертованість – інтровер-

тованість, тип вегетативної саморегуляції) [6]. 

Формування емоційної стійкості (стійкості до стресу) – здатності людини 

зберігати працездатність у стані сильного емоційного напруження залежить від 
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ряду факторів. Два найважливіших з них – рівень тривожності та психологічні 

особливості нервової системи. Ці фактори найбільш значущі при формуванні у 

особистості здатності до долаючої поведінки.   

При цьому властивості особистості, яка працює в умовах, що відрізняються 

від нормальних не диференціюються в залежності від виду умов діяльності. Згідно 

з визначенням Б. А. Смирнова, особливими вважаються умови праці, пов'язані з 

епізодичною діяльністю екстремальних факторів, які не мають великої потужності 

та інтенсивності. В свою чергу, екстремальні умови праці пов'язані з постійною 

діяльністю екстремальних факторів, які можуть нести загрозу життю та здоров'ю 

працівника [6]. 

Надекстремальні умови праці виступають як крайня форма екстремальних 

умов, коли постійно діючі екстремальні фактори мають високу інтенсивність та 

несуть реальну небезпеку. 

Терміни «надзвичайні умови праці» та «екстремальні» використовуються як 

синоніми, при цьому поняття умов праці, коли екстремальні фактори діють з ви-

сокою потужністю, але нетривалий час, у психологічній літературі окремо не роз-

глядається. 

Метою даної статті є теоретичний аналіз різних підходів до визначення по-

няття особливих, екстремальних та надекстремальних умов діяльності, обґрунту-

вання та визначення поняття надзвичайних умов праці (на прикладі діяльності 

військових пожежних), визначення основних психологічних чинників, що детер-

мінують успішність професійної діяльності військового пожежного-рятувальника.   

Виклад основного матеріалу. З нашої точки зору, необхідно розділення по-

няття надзвичайних умов праці та екстремальних, та визначення поняття «надзви-

чайні умови праці».  

Для такої диференціації пропонуємо двомірний простір. Це пов’язано з тим, що 

діяльність екстремальних факторів можна розглянути за двома підставами:  

 інтенсивність прояву екстремального фактора; 

 частота прояву екстремального фактора. 

Згідно з цим поділом особливі умови діяльності характеризуються високою 

частотою прояву екстремального фактора, але низькою його інтенсивністю. 

Екстремальні умови праці характеризуються високою частотою прояву екст-

ремального фактора та високою його інтенсивністю. 

Надекстремальні умови праці характеризуються високою частотою прояву екст-

ремального фактору та більш високою його інтенсивністю порівняно з екстрема-

льними умовами. 

Згідно з цим принципом надзвичайні умови праці характеризуються низь-

кою частотою прояву екстремального фактора та високою або дуже високою його 

інтенсивністю.  

Таким чином надзвичайні - це умови праці, які характеризуються раптовою 

дією високоінтенсивних екстремальних факторів, які представляють потенційну 

небезпеку для здоров'я та життя працівника, а також загрозу для здоров'я та життя 

інших людей або збереженню матеріальних цінностей. 
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Умови діяльності військових пожежних можна класифікувати як особливі 

умови діяльності під час несення повсякденної військової служби, та надзвичайні 

– під час гасіння пожеж на вибухонебезпечних сховищах озброєння. 

Діяльність саперних підрозділів, об’єктних пожежних підрозділів, які чер-

гують на небезпечних об’єктах – атомних електростанціях та хімічних заводах – 

можна віднести до діяльності в надзвичайних умовах під час виклику на бойове 

завдання по гасінню складної пожежі на підпорядкованому підрозділу об’єкті . 

Дані положення представлені у графічному вигляді на схемі № 1. 

Схема № 1. Простір диференціації умов праці (УП) в залежності від інтенсивності 

та частоти прояву екстремального фактора (ЕФ) 

 

 
 

Кожен з наведених видів умов діяльності надає вимоги до характеристик 

особистості, яка зможе ефективно та продуктивно виконувати завдання, без шко-

ди для свого психофізіологічного стану.  

Надзвичайні умови діяльності визначають підвищені вимоги не лише до рі-

вня стану здоров'я, фізичної підготовленості, але і до індивідуально-

психологічних особливостей військовослужбовця.  

«Ціна» помилки, допущеної унаслідок невідповідності індивідуально-

психологічних якостей військовослужбовця - пожежника вимогам професійної ді-

яльності, пов'язана з великими матеріальними збитками, небезпекою для життя і 

здоров'я як самого військового фахівця, так і інших людей. 

Екстремальні умови діяльності тісно пов'язані з виникненням надмірної 

емоційної напруги, яка може призводити до різних форм психічної дезадаптації. У 

таких умовах здійснюється діяльність військових пожежників. Вона супроводжу-

ється несприятливою дією фізичних, хімічних, психологічних і інших патогенних 

чинників, що викликають виражений фізіологічний і психоемоційний стрес.  
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Екстремальні умови характеризуються сильною травмуючою дією подій, 

випадків і обставин на психіку військовослужбовця. Ця дія може бути потужною і 

однократною при загрозі життю і здоров'ю, вибухах, руйнуванні споруд і тому по-

дібне, або багатократного, вимагаючи адаптації до джерел стресу, що постійно 

діють. Вони характеризується різною мірою раптовості, масштабності, можуть 

служити джерелом як об'єктивно, так і суб'єктивно обумовленого стресу. Слід за-

значити, що військові пожежники піддаються підвищеному ризику. 

В такому випадку ризик - ситуативна характеристика діяльності, що полягає 

в невизначеності її результату і можливих несприятливих наслідках в разі неуспіху. 

Необхідні психічні властивості людини розвиваються в процесі її професій-

ної діяльності або компенсуються іншими властивостями за допомогою спеціаль-

них прийомів і способів дії. Лише у надзвичайних випадках, до яких належать 

пожежі на військових об’єктах, вимоги до окремих психічних властивостей різко 

підвищуються, в той же час багато механізмів компенсації не спрацьовують. Тому 

з'являється необхідність у відсіві людей, які не відповідають по психологічним 

властивостям вимогам діяльності, або в перерозподілі їх по робочих місцях з вра-

хуванням індивідуальних психологічних якостей. 

Особливостями професійної діяльності командира відділення військової 

команди протипожежного захисту і рятувальних робіт є періодичне виконання 

ним бойових завдань з гасіння пожеж і порятунку людей в надзвичайних умовах, 

що вимагають від нього розвиненого оперативного мислення, емоційно-вольової 

стійкості, психомоторних якостей, оперативної зорової пам'яті, стійкості уваги та 

уміння швидко перемикати її на інший об'єкт.  

Інтеграційна професіографічна модель молодшого військового фахівця-

пожежника включає як загальні індивідуально-психологічні особливості (спрямо-

ваність на військову службу, необхідний рівень загального інтелектуального роз-

витку, емоційно-вольової стійкості), так і спеціальні (необхідний рівень враженос-

ті професійно важливих якостей, що обумовлюють спрямованість на військову 

службу).  

Таким чином можна визначити основні психологічні чинники, що детермі-

нують успішність професійної діяльності військового пожежного-рятувальника. 

Вони складають чотири блоки психограми успішного військового пожежного-

рятувальника: 

 інтелектуальна сфера: механіко - просторово - практичне мислення, здат-

ність приймати рішення в умовах дефіциту часу й інформації, розвинуті конструк-

тивні властивості теоретичного та практичного плану, які виступають основою не 

тільки природно - технічної, а й загальнонаукової обдарованості;  

 регуляторна сфера – стійкість до впливу стрес-факторів, емоційно-

вольовий контроль, здатність до ефективної переробки емоційних вражень, опти-

мальний рівень тривожності, висока адаптивність, адекватність захисних механіз-

мів, активна та просоціальна долаюча поведінка;  

 комунікативна сфера - готовність до співробітництва, комунікативний 

потенціал. 
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Професійними протипоказаннями до підготовки за фахом є:  

 високий рівень особистістної тривожності;  

 низька емоційна стійкість;  

 велика кількість соматичних скарг;  

 схильність до підвищеної збудливості;  

 ослаблений контроль над потягами;  

 швидка стомлюваність;  

 загальмованість, низька активність. 

Специфіка трудової діяльності, що здійснюється в надзвичайних умовах га-

сіння складних пожеж на військових складах, де зберігалось озброєння, є голов-

ним джерелом виникнення у військових пожежних негативних змін в психіці. 

Останні можуть трансформуватися в посттравматичні стресові розлади, глибина і 

частота прояву яких залежить від рівня стресогенності, тривалості і масштабів 

надзвичайної ситуації та від індивідуально-психологічних особливостей сприй-

няття її учасниками тих подій. 

Висновки. Надзвичайні умови праці визначаються нами як умови праці, по-

в'язані з раптовою дією високо інтенсивних екстремальних факторів.  

Специфіка трудової діяльності військових - пожежних характеризується надзви-

чайними умовами гасіння складних пожеж на військових складах, де зберігається 

вибухонебезпечне озброєння, а також  особливими умовами несення військової 

служби. Гасіння пожежі на складах боєприпасів можна віднести до надзвичайної 

ситуації техногенного характеру, яка може призвести до людських жертв, негати-

вних наслідків для здоров'я та навколишнього середовища.  

  Професіографічна модель військового фахівця-пожежника включає такі ін-

дивідуально-психологічні особливості, як: розвинене механіко - просторово - 

практичне мислення, емоційно-вольова стійкість до стресу, високий рівень психо-

логічної адаптації до надзвичайних ситуацій,  комунікативність та здатність до 

співпраці з колегами.  Необхідний рівень вираженості цих професійно важливих 

якостей обумовлює високу ефективність діяльності  в надзвичайних умовах та ус-

пішне проходження повсякденної військової служби. 

Результати дослідження по виявленню вимог до діяльності відділення військової 

команди протипожежного захисту і рятувальних робіт, можуть використовуватися 

в цілях розробки системи професійного психологічного відбору і супроводу, в ці-

лях добору та модифікації необхідного психодіагностичного інструментарію, і для 

розробки та стандартизації нових методик, які відповідають вимогам практичної 

діяльності.  Професіографічна модель військового фахівця-пожежника може ви-

користовуватися в процесі військово-професійної орієнтації громадян, що призи-

ваються на військову службу. 

Диференціація особливих та надзвичайних умов діяльності дозволяє вияви-

ти особистісні якості, які сприяють подальшому формуванню психологічної гото-

вності до діяльності в надзвичайних умовах та ефективному виконанню службо-

вих обов’язків без шкоди для психологічного здоров’я.    
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Чернова О.Є., старший оперуповноважений УКР ГУМВС України в Харківській 

області, здобувач кафедри загальної та інженерної психології Української інже-

нерно-педагогічної академії 

 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ 

 
Комунікативні якості необхідні будь-якому професіоналові, але особливо гостро це питан-

ня стосується представників професії типа «чоловік-чоловік» (працівник правоохоронних орга-

нів, слідчий, адвокат, оперативний працівник і так далі). Комунікативні якості (є такими, що ста-

новлять комунікативній компетентності) є професійно важливими якостями, до них, перш за все, 

потрібно віднести: контактність, відвертість, емпатію, емоційну стійкість, культуру поведінки і 

спілкування, наявність адекватного іміджу.  

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативна культура, соціально-

психологічний тренінг. 

 

Коммуникативные качества необходимы любому профессионалу, но особенно остро этот 

вопрос касается представителей профессии типа «человек-человек» (работник правоохранитель-


