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У статті проаналізовано категорійно-понятійний апарат у вітчизняній психолого-педагогічній літе-
ратурі, підкреслено, що формування правильної соціально-психологічної позиції особи щодо власної 
безпеки, мотивації її безпечної поведінки у сферах життєдіяльності, а також завчасне засвоєння певних 
знань та вмінь запобігають можливим ризикам і загрозам здоров’ю та життю.
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В статье проанализирован категориально-понятийный аппарат в отечественной психолого-педаго-
гической литературе, подчеркнуто, что формирование правильной социально-психологической пози-
ции лица относительно собственной безопасности, мотивации ее безопасного поведения в сферах жи-
знедеятельности, а также заблаговременное усвоение определенных знаний и умений предотвращают 
возможные риски и угрозы здоровью и жизни.
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неї, переляканою і через це ще більше 
безпорадною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз вітчизняних і закордонних літера-
турних джерел показав, що, попри наявність 
окремих праць, проблемі функціонування ці-
лісної системи психологічного забезпечення 
діяльності в екстремальних і надзвичайних 
умовах приділяється мало уваги.

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні 
за спеціальністю «Психологія діяльності в 
особливих умовах» працює всього чотири 
доктори психологічних наук: В. Лефтеров, 
О. Матеюк, О. Охременко та Є. Потапчук.

Питанням вивчення психологічних осо-
бливостей діяльності фахівців у надзвичай-
них ситуаціях займалися такі науковці, як 
В. Абабков, М. Перре, Г. Бондар, А. Май-
борода, Я. Радиш, А.Терент’єва, В. Розов, 
Б. Смирнов, О. Долгополова, О. Тімченко, 
Є. Школяр. В працях перелічених дослід-
ників особливу увагу приділено вивченню 
проблемних питань психологічної стійкості, 
стресостійкості, негативних психічних станів.

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає у створенні моделі сис-
теми психологічного забезпечення діяльності 
в екстремальних та надзвичайних ситуаціях.

Постановка проблеми. Зростання чис-
ла екстремальних та надзвичайних ситуа-
цій у нашій країні за останні роки диктує 
необхідність підготовки фахівців, здатних 
надавати екстрену психологічну допомо-
гу жертвам подібних трагедій. Крім цього, 
постійно актуальним залишається питання 
пошуку рішень проблем, що виникають в 
галузі підготовки фахівців, чия діяльність 
націлена на захист держави в цілому та на-
селення України зокрема. Слід відзначити, 
що вирішення завдань в цьому напрямі, на 
наш погляд, повинно розпочинатись з нау-
кових робіт в межах психології діяльності в 
особливих умовах.

У час екологічних катастроф та стихійних 
лих, радіаційних, ядерних, хімічних та інших 
небезпек одним з факторів захисту насе-
лення від загибелі та виживання людини в 
екстремальних та надзвичайних умовах є 
стійкий психофізичний стан, уміння проти-
стояти стресам і зберігати при цьому висо-
ку працездатність та організованість.

Практика переконливо доводить, що, не 
дивлячись на усі попередження і поради 
ЗМІ, на введення у шкільну програму кур-
су «Охорона безпеки життя», людина, коли 
вона попадає в екстремально-надзвичай-
ну ситуацію, виявляється неготовою до 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нинішній етап розвитку суспіль-
ства вимагає від фундаментальних психо-
логічних знань практичної їхньої реалізації, 
використання знань, навичок і умінь в різ-
них сферах життєдіяльності особистості. 
В цьому аспекті психологічна наука і прак-
тика має засвідчити свою гуманістичну 
основу в розвитку суспільства в цілому і 
конкретно в створенні умов задоволення 
основних потреб людини, а саме в праці, 
спілкуванні, самореалізації, пізнанні, від-
новленні психічних і фізичних можливо-
стей організму. Ефективність діяльності в 
екстремальних і надзвичайних ситуаціях 
обумовлюється такими базовими профе-
сійно важливими якостями, як адаптивні 
здібності до стресу і психологічна надій-
ність. Основна мета системи психологічно-
го забезпечення – підтримка й оптимізація 
адаптивності до стресу як полісистемної 
властивості інтегральної індивідуальності 
за допомогою злагодженої системи соці-
ально-психологічних, психологічних і пси-
хофізіологічних заходів. Як основні завдан-
ня психологічного забезпечення діяльності 
в екстремальних ситуаціях закономірно 
розглядати такі: забезпечення адаптації в 
умовах професійного стресу, забезпечення 
надійності й безпеки діяльності в екстре-
мальних умовах.

Ключовими проблемами в контексті 
психологічного забезпечення діяльності в 
екстремальних ситуаціях є проблема рівня 
екстремальності умов діяльності; проблема 
станів людини в таких ситуаціях; проблема 
методів саморегуляції (корекції, допомо-
ги, психопрофілактики, реабілітації тощо), 
проблема адаптивних здібностей людини в 
екстремальних умовах.

Поняття «екстремальна ситуація» охо-
плює несприятливі для життєдіяльності, 
граничні, крайні значення таких елементів 
ситуації, що вимагають мобілізації адап-
тивних ресурсів людини.

При характеристиці цих ситуацій часто 
можна зустріти такі визначення: «складні», 
«тяжкі», «особливі», «емоціогенні», «кри-
тичні», «аварійні», «надзвичайні», «стресо-
генні», «надекстремальні», «гіперстресові» 
тощо. А йдеться найчастіше про одне – 
особливості стресорів. Екстремальність 
розглядається як характеристика впливу 
на людину стрес-факторів діяльності та її 
умов. Тут виокремлюються як дуже інтен-
сивні стрес-впливи, так і слабко інтенсивні 
(неіснування чи обмежена кількість зовніш-
ніх подразників).

До екстремальних умов належать також 
температурні, баричні впливи, гіпоксія, гі-
подинамія, нерегулярність появи стимулу, 

монотонність, опрацювання величезних 
потоків інформації в обмежений час, брак 
інформації, необхідної для виконання тих 
чи інших дій, високий темп роботи, дефіцит 
часу тощо.

Зокрема, В. Лебедєв вважає, що звичай-
ні умови відрізняються від екстремальних 
ситуаціями, у яких під впливом психоген-
них (тобто таких, що актуалізують психічні 
й соматичні реакції) факторів сформовані 
психофізіологічні й соціально-психологічні 
механізми більше не можуть забезпечува-
ти адекватне відображення і регуляторну 
людську діяльність. Отже, екстремальна 
ситуація – це несприятливі для життєді-
яльності умови, що вимагають мобілізації 
адаптивних здібностей людини, недостат-
ній розвиток яких може призвести до пост-
травматичного стресу, адаптаційного роз-
ладу особистості або ж до дезадаптивних, 
деструктивних форм кризового реагування 
(алкоголізм, суїцид, наркоманія тощо).

Що стосується поняття «надзвичайна 
ситуація», то в тлумачних словниках сло-
во «надзвичайний» трактується як «винят-
ковий, дуже великий». Словосполучення 
«надзвичайна ситуація» визначає небез-
печні події чи явища, що призводять до по-
рушення безпеки життєдіяльності.

Надзвичайними ситуаціями називають 
обставини, що виникають у результаті при-
родних стихійних лих, аварій і катастроф 
техногенного чи екологічного походження, 
які викликають різке відхилення від норми 
життєдіяльності людей, економіки, соціаль-
ної чи природної сфери [9]. Внаслідок цього 
інтенсивність впливу на людину зовнішніх і 
внутрішніх умов збільшується настільки, що 
викликає зміни в її стані. Зміни в стані можна 
розглядати як один з критеріїв екстремаль-
ності ситуації. Об’єктивними умовами, що 
склалися в результаті аварії, небезпечного 
природного явища, катастрофи, стихійно-
го лиха, терористичного акту, закономірно 
розглядати як надзвичайні. Різниця між екс-
тремальними і надзвичайними ситуаціями 
полягає в інтенсивності зовнішнього впливу 
на людину. Стани людини в екстремальних 
ситуаціях можуть бути адаптивними (люди-
на може ефективно виконувати свої функції 
при оптимальному здоров’ї), неадаптивними 
(тимчасове зниження ефективності соціаль-
ного й професійного функціонування, погір-
шення фізичного самопочуття, тимчасова 
дисфункція деяких психофізіологічних функ-
цій) і дезадаптивними (виконання діяльності 
стає неможливим, а стан вимагає активного 
корекційного та реабілітаційного втручання).

Екстремальність деяких видів діяльності 
вимагає створення злагодженої системи 
психологічного забезпечення.
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Психологічне забезпечення діяльності в 
екстремальних ситуаціях – це цілісна си-
стема, основними рівнями якої є соціаль-
но-психологічний, власне психологічний, 
психофізіологічний.

Засоби та заходи психологічного забез-
печення професійної діяльності можуть за-
стосовуватися ще до безпосередньої зустрі-
чі фахівця з реальними умовами діяльності: 
професійна орієнтація та професійний від-
бір, психологічна й спеціальна підготовка, 
конструювання робочого місця та прогно-
зування факторів, які певним чином впли-
ватимуть на рівень працездатності, тобто 
створення оптимальних умов для життєді-
яльності в реальних умовах виконання за-
вдань за призначенням. Під час підготовки 
до діяльності в реальних умовах надзвичай-
них ситуацій комплекс ПЗД включає психо-
логічну діагностику, психологічну допомогу 
(психокорекцію, реабілітацію), психологічне 
супроводження професійної діяльності.

З мети та змісту психологічного забезпе-
чення діяльності випливають такі завдання: 
психологічна діагностика динаміки працез-
датності фахівців; розробка та вибір нових 
ефективних методів підтримки й відновлен-
ня психічних функцій особи; вивчення спе-
цифіки умов професійної діяльності, впливу 
умов праці на психічний стан та працездат-
ність фахівців; ефективна та безпечна ді-
яльність; подовження професійного довго-
ліття, фізичного та психічного здоров’я.

Психологічне забезпечення призначене 
для проведення комплексу соціально-пси-
хологічних, психологічних і психофізіоло-
гічних заходів, спрямованих на підвищення 
адаптивності до стресу, формування інди-
відуальної і групової професійної надійнос-
ті і забезпечення безпеки діяльності в екс-
тремальних умовах.

Принципами психологічного забезпе-
чення діяльності є комплексність, безпе-
рервність, адекватність, насиченість, інтен-
сивність їх застосування.

Етапи психологічного забезпечення ді-
яльності: первинна ланка (до початку про-
фесійної діяльності); друга ланка (під час 
робочих циклів); третя ланка (після закін-
чення професійної діяльності).

Водночас певні якості особистості, які 
забезпечують виконання професійних за-
вдань в екстремальних та повсякденних 
умовах, мають назву «професійно важливі 
якості особистості».

Таким чином, психологічне забезпечен-
ня в екстремальних ситуаціях – це систе-
ма соціально-психологічних, психологічних 
і психофізіологічних заходів, спрямованих 
на оптимізацію процесу адаптації в екс-
тремальних умовах, розвиток адаптивних 

здібностей до стресу, психопрофілактику 
професійного стресу, психокорекцію неа-
даптивних і дезадаптивних станів.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, в дослідженні було визначено, що 
психологічне забезпечення діяльності в екс-
тремальних ситуаціях є цілісною системою 
соціально-психологічних, психологічних і 
психофізіологічних заходів, спрямованих 
на оцінку і прогнозування адаптації, індиві-
дуальної і групової надійності та професій-
ної безпеки з метою оптимального викори-
стання індивідуальних адаптивних ресурсів, 
можливостей і здібностей для підвищення 
ефективності діяльності, збереження й від-
новлення психосоматичного здоров’я.

Основними завданнями системи психо-
логічного забезпечення є психологічне за-
безпечення адаптації, надійності, безпеки і 
психосоматичного здоров’я в екстремаль-
них умовах діяльності.

Структура системи психологічного за-
безпечення діяльності в екстремальних 
умовах включає такі основні підсистеми: 
професійно-психологічний відбір кадрів 
для діяльності в екстремальних умовах; 
психологічне забезпечення професійної 
адаптації в умовах стресу; психологічна 
підготовка до діяльності в екстремальних 
і надзвичайних ситуаціях; психологічний 
супровід в екстремальних і надзвичайних 
ситуаціях; психологічна допомога (у тому 
числі й екстрена) в екстремальних умовах; 
психологічна реабілітація співробітників 
після їх участі в діях, пов’язаних з профе-
сійним ризиком і небезпекою.

Ключовими проблемами психологіч-
ного забезпечення діяльності в екстре-
мальних умовах є проблема інтенсивності 
стрес-впливу на людину екстремальних 
умов діяльності; проблема індивідуальної 
адаптивності до дії стрес-факторів; про-
блема адаптивних і неадаптивних психічних 
і психофізіологічних станів, що виникають 
в екстремальних і надзвичайних ситуаціях; 
методи психологічної роботи в екстремаль-
них і надзвичайних ситуаціях професійної 
діяльності.
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