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У статті приведені принципи розробки критеріїв прогнозування психологіч-

ної сумісності фахівців екстремального профілю в межах малої функціональної гру-
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Постановка проблеми. Проблема надійності групової діяльності 

фахівців ризиконебезпечних професій (працівників аварійно-

рятувальних підрозділів МНС, працівників МВС, військовослужбовців 

внутрішніх військ, підводників, льотчиків, тощо) є однією з головних у 

рамках екстремальної психології. 

Висока аварійність сучасної техніки з вини людини, груповий ха-

рактер діяльності фахівців у складі малих функціональних груп, значна 

"ціна" помилки фахівця обумовлюють актуальність і високу економічну 

ефективність розробки проблеми оцінки й прогнозування психологічної 

сумісності й згуртованості фахівців екстремального профілю. І хоча 

проблема ефективності групової діяльності й згуртованості фахівців ек-

стремального профілю має досить пророблені теоретичні основи [1] її 

не можна вважати вирішеною. 

У практичній роботі психолога й керівників виникає необхідність 

прогнозування психологічної сумісності фахівців на етапі комплекту-

вання підрозділів, коли фахівці не знають один одного й не виконували 

спільну діяльність. У такій ситуації традиційні психометричні процеду-

ри (типу соціометрії й тестів оцінки психоемоційного статусу), що ви-

користовуються для оцінки вже сформованих колективів, не застосовні. 

У цьому випадку прогноз психологічної сумісності фахівців ма-

лих функціональних груп (МФГ) може бути проведений за допомогою 

психометричних тестів, що дозволяють оцінити характерологічні особ-

ливості фахівців. До числа цих тестів відносяться опитувальники МОС, 

РСК, КОС, Айзенка, Прогноз, СМДО, 16-ФОО й інші. Однак, для цього 

повинні бути розроблені діагностичні процедури й виявлений комплекс 

інформативних показників психологічних тестів. 

Основу такого прогнозу повинні скласти надійні, валідні й прак-

тичні психологічні засоби, що дозволяють оцінювати симптомокомпле-

кси професійно важливих психологічних якостей фахівців. Є підстави 

вважати, що встановлення таких симптомокомплексів особистісних 

властивостей дозволить надійно прогнозувати психологічну сумісність і 

згуртованість фахівців екстремального профілю, дати достовірний про-

гноз ефективності групової діяльності підрозділу; виробити диференці-

йовані підходи й рекомендації з комплектування підрозділів і форму-

ванню оптимального психологічного клімату в колективі. 

Широкі можливості багатомірних методів математичного моде-

лювання дозволяють здійснити практичну розробку таких критеріїв на 

основі емпіричних даних.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема психологі-

чної сумісності розглядалася багатьма закордонними та вітчизняними 

психологами: А.Д. Горбовим, М.А. Новіковим, К.К. Платоновим, Олт-

меном і В. Хейтоном, В.А. Бодровим, В. Смелсером і К. Фрайом, 

Ю.Н. Єгоровим, В.В. Кормачевим, М. Шоу, В.П. Захаровим, Н.Н. Обо-
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довим, Н.В. Голубевой, Н.Ф. Лук’яновою, В. Шутцем, в військовій сфе-

рі діяльності І.П. Волковим.  

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні психометричної про-

цедури та критеріїв прогнозування психологічної сумісності фахівців 

екстремального профілю в межах малої функціональної групи із зовні-

шнім статусом. 

Виклад основного матеріалу. З метою розробки вищевказаних 

критеріїв прогнозування психологічної сумісності фахівців екстремаль-

ного профілю нами були проведені експериментальні дослідження, що 

включали базове психологічне обстеження фахівців екстремального 

профілю на етапі їх профвідбору, тобто на етапі комплектування під-

розділів, коли повинне вирішуватися завдання прогнозу психологічної 

сумісності фахівців. Для цього використався досить великий комплекс 

психологічних тестів у складі СМДО, 16-ФОО, РСК, КОС, МОС, Про-

гноз, Айзенка й деяких інших. 

Надалі після комплектування підрозділів і виконання реальної 

групової професійної діяльності фахівцями в складі МФГ проводилося 

вивчення міжособистісних відносин, аналіз конфліктних ситуацій і ре-

зультатів спільної діяльності, соціометричне обстеження. Ці дані дозво-

лили виділити нам ряд полярних груп фахівців. Причому всі успішні й 

неуспішні (проблемні) фахівці (по ефективності діяльності, психологіч-

ній сумісності, соціально-психологічному статусу й авторитету) були 

розділені на дві підгрупи. 

У першу "негативну" підгрупу (з низькою соціально-психоло-

гічною адаптивністю) були включені особи з високим рівнем конфлікт-

ності, низькою якістю діяльності, що відрізнялися психологічною несу-

місністю з багатьма членами колективу, ціннісно-мотиваційні установки 

яких найчастіше не збігалися із груповими. 

У другу "негативну" підгрупу ввійшли особи з низьким авторите-

том і статусом у групі, що мали положення "ізолянтів", "знедолених", 

тобто з низьким соціально-психологічним статусом у колективі. 

У першу "позитивну" підгрупу (з високою соціально-

психологічною адаптивністю) увійшли фахівці з низьким рівнем конфлі-

ктності, високою якістю діяльності, що відрізнялися широкими емоцій-

ними взаєминами й психологічною сумісністю з багатьма членами коле-

ктиву, ціннісно-мотиваційні установки яких збігалися із груповими. 

У другу "позитивну" підгрупу (з високою соціально-психологічною 

компетентністю й адаптивністю) увійшли особи з високим авторитетом і 

статусом у групі, що мали положення "лідерів", "мазунчиків", тобто з ви-

соким соціально-психологічним статусом у колективі. 

Ці дані виступали в якості узагальнених зовнішніх критеріїв для 

наступної математико-статистичної обробки. 

За допомогою одномірних статистик (критерій Ст'юдента, непа-

раметричні критерії) і факторного аналізу показників психологічних те-
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стів були вивчені провідні психологічні особливості особистості фахів-

ців зазначених вище "полярних" груп. 

Потім, за допомогою дискримінантного аналізу були визначені 

симптомокомплекси особистісних властивостей, що забезпечують "роз-

поділ" (виявлення, класифікацію) цих полярних груп фахівців. Таких 

симптомокомплексів було виділено шість, змістовний аналіз їх змінних 

і зовнішніх критеріїв дозволив назвати їх як "соціально-психологічна 

компетентність" і "соціально-психологічна адаптивність". Склад цих 

симптомокомплексів наведений на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Симптомокомплекси особистісних властивостей для прогнозу 

психологічної сумісності фахівців МФГ 

 

Потім на основі обстеження різних груп фахівців за допомогою 

методу логічних правил максимальної відповідності були розроблені ін-

тегральні критерії формування підсумкового висновку про прогноз пси-

хологічної сумісності фахівців екстремального профілю. Психометрич-

на процедура й критерії прогнозу психологічної сумісності на основі за-

значених інтегральних критеріїв наведені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці 1, правило формування підсумкового висновку 

про прогноз психологічної сумісності по особистісних властивостях, що 

характеризує соціально-психологічну адаптивність і соціально-

психологічну компетентність, полягає в наступному. Висновок за ре-
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зультатами перевірки вирішального правила щодо оптимальної вираз-

ності особистісних (характерологічних) особливостей, що сприяють або 

перешкоджають формуванню необхідного соціально-психологічного 

статусу й прояву соціально-психологічної компетентності й адаптивно-

сті (безконфліктності, адекватності взаємодії) кандидата в МФГ. 

 

Таблиця 1 

Правило формування підсумкового висновку про прогноз 

психологічної сумісності фахівців МФГ 
Категорія  

прогнозу  

психологічної 

сумісності 

Правило  

винесення висновку 
Форма висновку 

рекомендується 

в першу чергу 

по всіх трьох комплексах 

соціально-психологічної 

компетентності й по всіх 

трьох комплексах соціально-

психологічної адаптивності 

отримані позитивні значення 

критеріїв 

Рекомендується для комплектування 

МФГ у першу чергу (Прогноз пси-

хологічної сумісності по особистіс-

них властивостях, що характеризує 

соціально-психологічну адаптив-

ність і соціально-психологічну ком-

петентність, украй сприятливий). 1 

категорія профпридатності за крите-

ріями психологічної сумісності. 

рекомендується 

по двох – трьох комплексах 

соціально-психологічної 

компетентності й по двох-

трьох комплексах соціально-

психологічної адаптивності 

отримані позитивні значення 

критеріїв 

Рекомендується для комплекту-

вання МФГ. (Прогноз психологіч-

ної сумісності по особистісних 

властивостях, що характеризує со-

ціально-психологічну адаптивність 

і соціально-психологічну компете-

нтність, сприятливий). 2 категорія 

профпридатності за критеріями 

психологічної сумісності. 

рекомендується 

умовно 

будь-які сполучення позити-

вних або негативних значень 

симптомокомплексів, що не 

входять в 1,2 і 4 категорію 

прогнозу. 

Рекомендується для комплектуван-

ня МФГ умовно. (Прогноз психоло-

гічної сумісності по особистісних 

властивостях, що характеризує со-

ціально-психологічну адаптивність 

і соціально-психологічну компетен-

тність, умовно сприятливий). 3 ка-

тегорія профпридатності за крите-

ріями психологічної сумісності 

не рекоменду-

ється 

сполучення двох і більше 

негативних значень симпто-

мокомплексів, що характе-

ризують соціально-психоло-

гічну компетентність і соці-

ально-психологічну адапти-

вність. 

Не рекомендується для комплекту-

вання МФГ. (Прогноз психологіч-

ної сумісності по особистісних 

властивостях, що характеризує со-

ціально-психологічну адаптивність 

і соціально-психологічну компете-

нтність, не сприятливий). 4 катего-

рія профпридатності за критеріями 

психологічної сумісності 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чи-

ном, у ході дослідження за допомогою методів багатомірного математи-

чного моделювання були виявлені симптомокомплекси особистісних 

індивідуально-психологічних властивостей фахівців екстремального 

профілю, що обумовлюють їхню психологічну сумісність і згуртова-

ність у складі малих функціональних груп. Показано доцільність їхньо-

го використання для довгострокового прогнозування психологічної су-

місності й згуртованості фахівців малих функціональних груп із зовні-

шнім статусом. 
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ВІДНОШЕННЯ ДО ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ В УМОВАХ  

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
 

В статті подано обґрунтування та розкриття відношення рятувальників до жит-

тя та смерті як до основних складових дефініцій їх професійної діяльності в умовах 

підготовки та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з лік-

відації наслідків надзвичайної ситуації природного, техногенного або соціального 

походження. 

Ключові слова: життя», смерть», особистість, критична ситуація», стрес, постт-

равматичний стресовий розлад. 

 

В статье приведено обоснование и раскрытие отношения спасателей к жизни и 

смерти как к основным составляющим дефиниций их профессиональной деятельно-

сти в условиях подготовки и проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного, техно-

генного или социального происхождения. 

Ключевые слова: жизнь, смерть, личность, критическая ситуация, стресс, пост-

травматическое стрессовое расстройство. 

 

Постановка проблеми. Специфіка службової діяльності персоналу 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захи-

сту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи містить у собі 


