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3 до 12 років потребують більшої уваги з боку не лише батьків, а й 
служб порятунку.  

Всі рятувальники, які мали досвід роботи з дитиною у надзви-
чайній ситуації відмітили, що постраждалі діти знаходяться у стані 
розгубленості, невизначеності, плачуть, відчувають страх тощо. 
Отже, можна сказати, що всі діти, які знаходяться в умовах надзви-
чайної ситуації потребують допомоги. Нехай ця допомога не зав-
жди пов’язана зі збереженням безпосередньо дитячого життя, але 
пов’язана зі збереженням їх здоров’я та якості їх подальшого життя. 

Одержано 15.03.2020 

В статье представлены результаты проведенного интервью с со-
трудниками ГСЧС Украины про их личный опыт взаимодействия с 
ребенком в чрезвычайной ситуации. По словам самих спасателей 
выделена определенная возрастная категория детей, которые 
чаще других попадают в чрезвычайную ситуацию. 
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Досліджено особливості лідерської спрямованості у курсантсь-
кому колективі, визначено чинники, що впливають на підвищення 
мотивації в досягненні та вплив певного типу лідерської спрямова-
ності на направленість особистості. 
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Перехід до соціально-орієнтованого ринку передбачає необхід-
ність створення адекватного механізму мотивації праці. Значення мо-
тивації в рамках сучасних систем управління незаперечно велике, 
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адже саме мотивація змушує робітників  працювати з максимальною 
віддачею, що гарантує ефективність діяльності організації. Викорис-
товуючи найсучасніші і передові методи стимулювання, і застосо-
вуючи теорії мотивації, можна домогтися значного поліпшення 
якості роботи організації. Працівники будуть більш якісно викону-
вати роботу, збільшиться загальна продуктивність фірми, грамот-
ність і кваліфікація працівників, зменшиться плинність кадрів. 
Дуже важливо створити умови, при яких людина відчуває значи-
мість своєї праці, відчуває почуття причетності до певного колек-
тиву, задоволена і товариська з колегами. Треба завжди чітко ви-
значати "корисність" професійних якостей співробітника для 
компанії і показники, що визначають професійні успіхи, які досяг-
нуті в особистих інтересах самого співробітника. Якщо виявити ін-
дивідуальні мотиви співробітників і адаптації механізму їх задово-
лення, при інших рівних умовах, то досягається максимальна 
продуктивність праці. Мистецтво управління змінюється дуже 
стрімко, бо змінюються умови, середовище його впливу. З того мо-
менту, як слово «зміни» стало ключовим в сучасній економіці, керів-
никам все частіше доводиться виконувати функції лідерів [1].  Лідер 
– член групи, за яким вона визнає право приймати відповідальні рі-
шення в значущих для неї ситуаціях, тобто найбільш авторитетна 
особистість, реально відіграє центральну роль в організації спіль-
ної діяльності і регулюванні взаємостосунків у групі. Іноді поняття 
«лідер» ототожнювалося з поняттям «авторитет», що було не ціл-
ком коректно. Лідер дійсно може виступати як авторитет для 
групи, але не всякий авторитет обов'язково організує рішення 
будь-якої групової задачі. Він, як правило, такої функції не виконує, 
виступаючи радше як приклад або ідеал [2]. 

Молодші командири ДСНС України є лідерами в своїх підрозді-
лах, більш успішні у виконанні управлінських функцій, так як їх по-
садові повноваження доповнюються неформальним авторитетом в 
групі. В такому випадку вони отримують можливості впливу на про-
цеси самоорганізації колективу, зближують особистісні і в цілому ін-
тереси групи і більш повно відображають інтереси і потреби колек-
тиву в зовнішніх інстанціях. В той же час нестатутні взаємовідносини 
і факти порушення службової дисципліни частіше відбуваються в 
групах, в яких молодші командири не користуються повагою і ав-
торитетом серед курсантів, не мають лідерського статусу в групі. 
Тому визначення кандидатів на посади командирів потрібно ро-
бити з урахуванням їх лідерського потенціалу. 
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Метою нашого дослідження було вивчення особливостей спря-
мованості особистості та потреби в досягненні у осіб з різним сти-
лем лідерської спрямованості. В даному дослідженні ми використо-
вували: для визначення переважаючого компонента лідерства тест 
«Стилі лідерства» Л.В.Румянцевої. Для дослідження спрямованості 
особистості (на себе, на справу або на спілкування), була викорис-
тана орієнтаційна анкета «визначення спрямованості особистості», 
розроблена  Б. Бассом. Для дослідження потреби в досягненні осо-
бистості, була використана «Шкала оцінки потреби в досягненні» 
(Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.П. Орлов). Дослідження проводи-
лось на базі Національного університету цивільного захисту 
України. В дослідженні взяло участь 60% (30 респондентів) курса-
нтів з демократичним стилем лідерства та 40% (20 випробовува-
них) курсантів з авторитарним стилем лідерства. 

Результати дослідження спрямованості особистості осіб з різ-
ним стилем лідерської спрямовності розподілились наступним чи-
ном: Демократичний стиль лідерства – спрямованість на себе 5 осіб 
(10%), спрямованість на спілкування 6 осіб (12%) та спрямованість 
на діло 17 (34%); Авторитарный стиль лідерства – спрямованість 
на себе 13 респонддентів (26%), спрямованість на спілкування 4 
особи  (8%) та та спрямованість на діло 5 досліджуваних (10%). 

  З переважним демократичним стилем лідерства 17 випро-
бовуваних показують спрямованість на справу, 6 випробовуваних 
спрямовані на спілкування і 5 випробовуваних на себе. При цьому 
серед респондентів з переважаючим авторитарним стилем лідерс-
тва 5 випробовуваних показують спрямованість на справу, 4 випро-
буваних на спілкування і 13 спрямовані на себе. 

Результати дослідження потреби в досягненні курсантів з різ-
ним стилем лідерської спрямовності розподілились наступним чи-
ном: Демокрптичний стиль – високий рівень потреби в досягненні 
3 особи (6 %), середній рівепнь  – 20 осіб (40 %), низький рівень 4 
респонденти (8 %); Авторитарный стиль лідерства – високий рі-
вень потреби в досягненні 10 осіб (20 %), середній рівень  – 10 ви-
пробуваних (20 %), низький рівень 3 респонденти (6 %). 

Дослідження потреби в досягненнях показало, що курсанти з 
переважаючим демократичним стилем лідерства мають: високий 
рівень – 4 випробовуваних, середній рівень – 20 випробовуваних і 
низький рівень 3 випробовуваних.   Серед курсантів з переважаю-
чим авторитарним стилем лідерства 3 випробовуваних мають ви-
сокий рівень потреби в досягненні, у 10 випробовуваних визнача-
ється середній рівнем і 10 випробовуваних показали низький 
рівень потреби в досягненні. 
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Виходячи з даних, отриманих в результаті проведення експе-
рименту можна зробити висновок: високий рівень мотивації  і спря-
мованісті особистості «на справу»  дозволяють констатувати демо-
кратичний стиль лідерства (керівництва); низький рівень 
мотивації  і спрямованість особистості «на себе»  дозволяють конс-
татувати авторитарний стиль лідерства (керівництва). Таким чи-
ном, у курсантів з демократичним стилем лідерства більше довіри 
всередині команди, дискусія проводяться на рівних, є можливість 
відкрито висловлювати власну точку зору, вони чуйні, існує вміння 
оцінювати емоційний стан іншої людини, високий командний дух, 
висока мотивація, вони зацікавлені у вирішенні ділових проблем. А 
курсанти із авторитарним стилем лідерства мають менше довіри 
всередині команди, орієнтація на пряму винагороду і задоволення 
безвідносно до роботи і членів групи, агресивність у досягненні 
статусу, власність, схильність до суперництва, дратівливість, три-
вожність, інтровертованість. Дані курсанти в першу чергу вирішу-
ють свої власні проблеми, їм головне добитися особистого благопо-
луччя, престижу і при можливості зробити це за рахунок інших або 
створювати видимість роботи. 
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Исследовались особенности лидерской направленности в курсант-
ском колективе, определены факторы, влияющие на повышение мо-
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