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ПЕРЕДМОВА 

Професійна діяльність працівників ДСНС, яка спрямована на ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій, протікає в особливих умовах і характеризу-

ється впливом значної кількості стресогенних факторів, які можуть призводи-

ти до зниження ефективності професійної діяльності, професійного вигорання 

і психосоматичних порушень за умовами недостатнього розвитку професійно 

важливих якостей.  

Професія пожежного-рятувальника, безумовно, одна з найнебезпечні-

ших. Пожежні-рятувальники виконують рятувальні роботи, пов'язані з поже-

жогасінням, з повенями, з природними катастрофами та іншими непередба-

ченими нещасними випадками, а також займаються ліквідацією наслідків по-

дібних ситуацій. Ця робота є небезпечною і такою, що вимагає довірчої спів-

праці – неправильне (хибне) рішення або поведінка може поставити під за-

грозу здоров'я, життя, майно самого рятувальника або інших людей. 

В екстремальних ситуаціях пожежному-рятувальнику необхідно оціни-

ти ситуацію, прийняти правильне рішення і при цьому поводитися коректно 

та ефективно. Ефективність професійної діяльності пожежних-рятувальників 

залежить як від властивостей особистості, так і від професійно важливих яко-

стей, ціннісних орієнтацій, знань, умінь і навичок, придбаних у проофесійно-

му навчанні та під час професійної діяльності. 

Постійне зростання надзвичайних ситуацій різного ґенезу посилює пси-

хоемоційні навантаження на працівників ДСНС, породжує психологічний ди-

скомфорт та провокує дезадаптацію рятувальників, що може призвести до ві-

дсторонення, замкнутості, відходу професіонала від професійного суспільства 

і діяльності, тобто до втрати професійної ідентичності.  

Втрата професійної ідентичності, зі свого боку, спотворює професійну 

спрямованість, знижує професійну активність, руйнує соціально значиму  

структуру професійної діяльності та відносини у професійному співтоварист-

ві, сприяючи виникненню професійних деструкцій особистості. 

Професійне відчуження є наслідком деструкції професійної спрямова-

ності, що проявляється у втраті працівником ДСНС професійної ідентичності, 

у байдужості до професійних обов'язків і норм, неприйнятті на себе відпові-

дальності за знаходження сенсу професійної діяльності, заміщенні професій-

них цінностей і моралі цінностями і цілями іншого середовища. 

Діапазон сучасного сприйняття проблеми відчуження в науці дуже ши-

рокий – від констатації цього явища, визнання його природності та закономі-

рності до вкрай песимістичних оцінок тотальності відчуження, приреченості 

людини і суспільства.  

Різноманітність смислових значень, а також необхідність пояснення 

складних, суперечливих зв'язків людини зі світом та іншими людьми зумови-

ли перехід поняття відчуження з філософського плану до соціологічного і 

власне психологічного. 
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За такої умови відомі в науці механізми зміни і втрати професійної іде-

нтичності фахівців різної професійної спрямованості не відображають повні-

стю реальних процесів, що залежать від усієї сукупності умов і власного дос-

віду професіонала, а також не описують психологічні особливості професійно 

відчуженої особистості в екстремальних умовах діяльності. 

Аналіз наукової літератури показує, що проблема, яка досліджується, є 

недостатньо розробленою в психологічній науці, а відсутність системних, на-

уково-обґрунтованих практичних рекомендацій змістовного характеру викли-

кає істотні ускладнення у становленні пожежних-рятувальників як професіо-

налів своєї справи та  в готовності їх до екстремальної діяльності. 

Оскільки професійне відчуження негативно позначається на успішності 

професійної діяльності та якості життя особистості в цілому, потребують роз-

робки програми психокорекції та психопрофілактики щодо мінімізації прояву 

даного феномену. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 

ВІДЧУЖЕННЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Аналіз наукових підходів до вивчення професійного відчуження 

в зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі 

У вітчизняних наукових традиціях термін відчуження повязують або з 

філософією, або з екзистенціальними традиціями. Насамперед завдяки робо-

там екзистенціалістів у середині ХХ століття відчуження було представлено 

як культурно-історичний тип переживання дійсності, характерними особли-

востями якого є втрата цінностей, втрата відчуття контролю над життям, 

втрата ідентичності [19; 54]. Однак аналіз історії поняття відчуження вказує 

на те, що воно розпочинається з витоків європейської філософії та релігійних 

традицій. 

Термін «aliеnation» має декілька значень: передача власності, відчужен-

ня людини від людини, а також психічну хворобу. Таким чином, значення 

цього терміну охоплює реальність, яку вивчає економіка і юриспруденція, со-

ціологія, філософія та різні галузі психології [189]. 

Історія філософії дає нам цілий ряд відповідей на питання, яка природа 

самого відчуження. Етичний аспект відчуження аналізує Т. Гобс, який вва-

жає, що моральне відчуження долається лише у праві, у необхідності дотри-

муватися його норм [33]. В етико-соціальній концепції К. Гельвеція відчу-

ження – це вихід з-під контролю людей їх власної діяльності, коли результати 

цієї діяльності набувають ворожого характеру. Дослідження політичного від-

чуження велося К. Гельвецієм на більш загальному фоні соціального відчу-

ження, що відчужується діяльністю людей у процесі переслідування ними 

своїх особистих інтересів [31]. 

І. Кант прагне дати відповідь на питання про те, яким чином долається 

саморозірваність людського буття, відчуженість людини від самої себе [55]. 

І. Фіхте як філософ і педагог виступає з різкою критикою сучасної йому епо-

хи, вказуючи, що головна причина деградації публічної свідомості – у її віді-

рваності або відчуженості людини від самої себе [167]. 

Інша позиція виражена у філософії і політекономії К. Маркса, який роз-

глядав відчуження як історично минущий та ідеологічний феномен. Він вва-

жає, що відчуження – це багатоаспектне явище, що органічно поєднує в собі: 

1) предметність людської діяльності і віддалення її результатів від 

людини; 

2) перетворення їх у непідвладні їй сили; 

3) насильницьке панування цих сил над людиною, їх чужість, воро-

жість їй [89].  

Саме морально-психологічний аспект відчуження стає головним у філо-

софській думці ХХ століття, де воно, в основному, пов'язано з процесами де-

гуманізації сучасного суспільства, веде до «відлюднення» особистості. Такий 
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підхід до проблеми відчуження ми знаходимо, перш за все, в екзистенціаль-

ній філософії А. Шопенгауер, С. К'єркегора, Р. Марселя, Ж. Сартра, 

М. Хайдеггера, К. Ясперса. Екзистенціалізму притаманне початкове проти-

ставлення самобуття особистості і далекого їй сучасного суспільства. Цю 

проблему філософи трактують як проблему відчуження сутності людини від 

свого соціального і морального існування. В екзистенціальній філософії зу-

стрічаються такі характеристики досліджуваного поняття, як самотність, від-

чай, страх, трагізм, абсурд, провина [127; 184; 187; 188; 192].  

Сучасними філософами проблема відчуження досліджувалася в істори-

ко-філософському, критичному плані, була надмірно ідеологізована і позити-

вно до недавнього часу не розроблялася. Наприклад, в центрі уваги російсь-

кого філософа М. Бердяєва був також моральний аспект проблеми відчужен-

ня. У свою концепцію М. Бердяєв вводить термін «об'єктивація» як відчу-

ження і відокремленість, яка залишає суб'єкта на самоті, і разом з тим при-

мушує його до зв'язності з іншими [19].  

Останніми десятиліттями ситуація значно змінилася, суттєво розшири-

лося дослідне поле проблеми відчуження, робляться спроби уточнити обсяг 

поняття, його сутність, функціональне призначення відчуження в історії, його 

емпіричні загальнолюдські та особистісні параметри: його історичні просто-

рово-часові межі, ступінь необхідності і можливості послаблення, усунення, 

подолання. При цьому це поняття розглядається у двох аспектах: відчуження 

людини від власної сутності і відчуження людей від людей [114].  

У науковій літературі в першому аспекті відчуження визначається як 

філософсько-соціологічна категорія, як різна ступінь втрати суб'єктності, мо-

жливості гармонійної цілісності і приреченість на частковість, а отже, не-

справжність буття. Відчуження – це стан ворожнечі людини зі своєю сутніс-

тю. Якщо відчуження виступає як втрата і «розмивання» власної суб'єктності, 

конфлікт зі своєю сутністю, то привласнення – це «розмивання» сутності 

«іншого». Тому воно в будь-якому випадку дисгармонійно і деструктивно, 

оскільки рано чи пізно воно призводить до розриву соціальних зв'язків, до 

втрати соціальності, втрати соціальної та індивідуальної цілісності [35; 173].  

Життєвий та смисловий масштаб проблеми відчуження дозволяє акцен-

тувати її зв'язок з проблемою духовності–бездуховності. Одне з істотних вла-

стивостей духовності – це смисложиттєвий неспокій і тривога. Відчуження 

може виконувати провокаційну функцію щодо цієї якості духовності і опосе-

редковано відігравати певну позитивну роль у світовідносинах людини. Але 

тільки за умови, якщо воно виступає на початковій стадії соціальної патології 

– на стадії відхилень, часткових деформацій. А в крайньому деструктивному 

прояві смисложиттєві занепокоєння і тривога переходять у втрату сенсу жит-

тя [73]. 

З позиції другого аспекту, наприклад, Г. Кисельов зазначає, що відчу-

ження є не стільки відчуженням людини від власної природи, скільки «...сама 

людина виявляється власним ворогом, оскільки як природна і соціальна (а со-

ціальна являє собою «іншу» природу) істота вона протистоїть собі як духов-
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но-тілесній та цілісній особистості. Такій людині все більше починає проти-

стояти її власна природно-соціальна сторона» [60].  

Відчуження є, за поняттям Є. Ільєнкова, «...феномен, що виникає всере-

дині сукупності суспільних відносин між реальними індивідами, класами та-

ких індивідів. Відчуження тут – це відчуження людей від людей» [54]. 

Таким чином, історично склалася у філософії внутрішня дихотомія само-

го терміна «відчуження», що випливає з німецьких «entfremdung» – «віддален-

ня», «відрив» і «anomie» – «відхилення від закону», передбачає в першому ви-

падку наявність інтерсуб'єктних відносин, коли особистість відчуває свою роз'-

єднаність з іншою особою, групою або спільністю в цілому. В результаті від-

чужуваний суб'єкт приймає різний ступінь відчуженості по відношенню до ін-

ших, аж до ворожості. У другому значенні відчуження виступає як відкидання, 

заперечення закону (у широкому сенсі), тобто як заперечення норм моралі, 

життєвого устрою, соціально-схвалюваних цілей [127; 192]. Ці два значення 

поняття виявилися основними і відносно самостійними в напрямку соціологіч-

них, психологічних та соціально-психологічних досліджень на Заході. 

У філософсько-соціологічній літературі, що зачіпає проблему відчу-

ження, головна увага приділяється макросоціальним процесам: відчуження 

самої діяльності людини, яка виходить з процесу праці збідненою і спусто-

шеною; відчуження від робочих умов і результатів праці [89].  

Американський соціолог М. Сімен виділив шість соціально-

психологічних модальностей відчуження:  

1) безсилля – почуття своєї нездатності контролювати події; 

2) безглуздість – відчуття незрозумілості, незбагненності громадських і 

особистих справ; 

3) нормативна дезорієнтація – необхідність вдаватися для досягнення 

своїх цілей до соціально схвалюваних засобів; 

4) культурне відсторонення – відкидання прийнятих у суспільстві ви-

значених соціальних груп цінностей; 

5)  самовідсторонення – участь у діях, які забезпечують задоволення і 

сприймаються як зовнішня необхідність; 

6) соціальна ізоляція – почуття своєї непотрібності, несприймання ото-

чуючими [201]. 

Інший американський соціолог Е. Еріксон зазначає, що існує два основ-

них джерела відчуження: перше – зростаюча диверсифікація (дроблення про-

фесій) і все більш вузька спеціалізація трудових функцій; друге – зниження 

рівня контролю індивіда над роботою, яку він виконує [46].  

В соціологічних концепціях феномен відчуження вивчався Р. Зіммелем, 

Е. Дюркгеймом, Р. Мертоном, М. Сіменом. У формальної соціології Р. Зімме-

ля факторами, що відчужують, виступають поділ праці та об'єктивація, «за-

твердіння» соціальної культури в результаті розширення «речового середо-

вища», осередком якої стають гроші [51]. Е. Дюркгейм, досліджуючи поділ 

праці, також побачив його відчужуючий характер [192]. Уявлення М. Вебера 

про бюрократизацію суспільного устрою як його раціональному управлінні в 



 9 

цілому не носить негативного характеру. Разом з тим М. Вебер визнавав, що 

людській психіці загрожує поневолення безликими організаціями [206]. Та-

ким чином, в рамках соціологічних досліджень відчуження розглядається як 

віддалення від інтересів групи і суспільства. 

Проблема відчуження активно обговорювалася філософами, починаючи 

з Гегеля, проте в коло загальновживаних психологічних понять цей термін 

по-справжньому такі не увійшов. Найбільш добре відома запропонована 

К. Марксом і розроблена у Франкфуртській школі концепція відчуження, згі-

дно з якою відчужений характер праці як основної діяльності людини (коли 

та об'єктивно виступає засобом для задоволення біологічних та соціальних 

потреб людини, а не її метою, реалізацією її творчих сил) веде до відчуження 

людини від процесу і продукту праці, від родової сутності, від інших людей і 

від самого себе. Водночас, поняття відчуження широко використовувалося і в 

екзистенціальній філософії дещо відмінним, але цілком певним чином: з од-

ного боку, як відчуження людини від зовнішнього світу (К. Ясперс, Ж. Сартр) 

[127; 187], і, з іншого боку, як занедбаність, відчуження людини від Буття, яке 

являє собою її потенційну можливість (М. Хайдеггер) [30]. Окремий інтерес 

представляє собою феномен відчуження у мові, про який говорять представ-

ники обох традицій (Е. Фром, М. Хайдеггер та ін.) [30; 172]. 

В психології більш конкретно представлено поняття відчуження, яке 

розглядається двома шляхами: з одного боку, як теоретичне поняття, перева-

жно з марксистської філософії (Е. Фром, С. Рубінштейн та ін) [125; 172], і, з 

іншого боку, як узагальнююче позначення для ряду емпіричних феноменів 

(М. Сімен, Дж. Рей та ін.) [201], часто не підкріплене теоретичним пояснен-

ням. Обидва варіанти розробки виявилися не цілком успішними: у першому 

випадку теорія занадто високого рівня узагальнення виявилася відірваною від 

емпірії; у другому випадку безліч суперечливих варіантів емпіричної розроб-

ки відчуження не дали єдиної основи для теоретичного пояснення цього по-

няття як психологічного. Винятком є, мабуть, теорія відчуження як екзистен-

ціальної хвороби, розроблена С. Мадді.  

С. Мадді відмовляється від поняття преморбідної особистості і пов'язує 

відчуження безпосередньо з екзистенціальною хворобою. Він виділяє чотири 

форми, в яких проявляється відчуження: 

1. Вегетативну – нездатність повірити в істину, важливість або цінність 

будь-який реально здійснюваної чи уявної діяльності. Ця форма, на думку 

С. Мадді, є найбільш важкою формою екзистенціальної хвороби; 

2. Безсилля – втрата людиною віри в свою здатність впливати на життє-

ві ситуації, проте, при збереженні відчуття їх важливості; 

3. Нігілізм – переконання у відсутності сенсу і активності, спрямована 

на його затвердження шляхом заняття деструктивної позиції. Ця форма екзис-

тенціальної хвороби включає в себе переживання деякого сенсу і пов'язана з 

активністю реалізації себе в житті; 

4. Авантюризм (С. Мадді також вживає термін «крусадерство») – ком-

пульсивний пошук життєздатності, участі в небезпечних, екстремальних ви-
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дах діяльності, в силу переживання безглуздості повсякденного життя. Ця 

форма екзистенціальної хвороби є найменш серйозною, оскільки пов'язана з 

активністю, пошуком нових відчуттів [83; 196-197].  

Психологи також як і соціологи, передусім, досліджують різні аспекти 

відчуження особистості в умовах сучасного суспільства. Це відсторонення, 

замкнутість людини, рефлективний відхід від світу, «внутрішня еміграція», 

що породжує самотність. Це і конформність молоді як вираження двох тенде-

нцій одного процесу ідентифікованої людини і відчуженого світу. Це і відчу-

ження мети, породжене ситуацією цільового конфлікту, коли індивід опиня-

ється в полоні одночасно двох або більше цілей, однаково значимих для ньо-

го, що в свою чергу викликає у нього невротичні симптоми. Таким чином, ба-

гатство значеннєвих значень, а також необхідність пояснення складних, супе-

речливих зв'язків людини з світом і іншими людьми зумовили поширення 

цього поняття з загальнофілософського плану у власне психологічний. 

В цілому при знайомстві з традицією використання поняття відчуження 

в психології можна представити, що воно застосовується, як правило, у двох 

різних аспектах. Перший – безпосередньо запозичується з категоріального 

апарату різних напрямів філософії та соціології. Другий – фігурує як свого 

роду життєве поняття, тобто залучається мимоволі при описі різного роду 

феноменів [162]. 

У зв'язку з цим важливо при характеристиці самого поняття відчуження 

не втратити його збагачений філософською традицією зміст і разом з тим роз-

крити його значення безпосередньо в психології, віднести це поняття до тих 

чи інших конкретних феноменів життя особистості. 

За останнє десятиліття інтерес до феномену психологічного відчуження 

помітно виріс не тільки в західній, але також в українській психологічній на-

уці та психології ближнього зарубіжжя. В сучасній психології «відчуження» 

використовується при характеристиці міжособистісних відносин, при яких 

індивід протиставляється іншим індивідам, групі, всьому суспільству, маючи 

ту чи іншу ступінь своєї ізольованості. Психологічне «відчуження» має бага-

тофакторну обумовленість і складну симптоматику, що визначає труднощі 

його діагностики та корекції. Немає однозначних відповідей щодо динаміки 

розвитку психологічного відчуження і можливостей реабілітації людей, у 

яких воно спостерігається.  

У самому загальному вигляді відчуження – це процес поступового від-

ходу в себе, ізоляції від інших людей та відмови від участі у справах соціуму. 

Під відчуженням ми розуміли процес і результат зміни діяльності і життєдія-

льності особистості, що приводить її до самотності і відособленості, відки-

нення іншими людьми і суспільством, трансформації свого «Я» і особистісно-

го сенсу. Відчуженість розглядалася нами як стан, що виникає в результаті 

відчуження особистості, що характеризується замкнутістю, конформністю, 

відчаєм, озлобленістю, асоціальністю, самопротипоставленням навколишньо-

го світу [151]. 
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При аналізі процесу відчуження В. Абраменкова говорить про необхід-

ність розрізнення трьох взаємодоповнюючих планів прояву цього механізму в 

розвитку особистості:  

1. Онтогенетичний план відчуження виступає як необхідний момент 

становлення особистості дитини, тобто завдяки відчуженню дитина може по-

бачити себе очима іншого. 

2. Функціональний план. Відчуження виступає у формі відчуження того 

чи іншого продукту діяльності індивіда через оцінку значення результату 

цього продукту для інших, а потім для себе. Дії постановки себе на місце ін-

шого і протиставлення себе іншому з мимовільних стають довільними і на-

вмисними. 

3. Структурний план. Відчуження соціальних норм, ціннісних уявлень, 

установок і переживань іншої людини. Воно починається з первинного усві-

домлення цих норм, цінностей та установок, і тоді поведінка індивіда з безпо-

середньої стає опосередкованою. У ряді випадків ця поведінка може прояви-

тися у відкиданні самих норм і цінностей, у неприйнятті установок інших 

людей, у відстороненні від їх переживань і потреб [2].  

Мабуть, першим з психологів, які використовували поняття відчуження, 

був З. Фрейд. Він пов'язував феномен відчуження з патологічним розвитком 

особистості, для якої соціальна культура є чимось чужим, ворожим її природі. 

Самовідчуження, за З. Фрейдом, веде до невротичної втрати свого власного Я 

або деперсоналізації. Дана категорія протистоїть процесу ідентифікації, меха-

нізм, який проявляється в заздрості й агресії [170-171].  

У психоаналітичній психології проблема відчуження зустрічається та-

кож у К. Юнга, Е. Еріксона, К. Хорні, Е. Фромма. Відчуження ними розгляда-

ється як відсторонення, прагнення індивіда виділиться з числа інших, закри-

тися від об'єкта спілкування, як захисний механізм особистості. А соціальне 

середовище спочатку трактується як щось чуже природі індивіда, тому від-

чуження є свого роду норма реакції індивіда на середу. Джерелом відчужен-

ня, як правило, є тиск, що виходить із зовнішнього світу [46; 47; 172].  

Слідом за З. Фрейдом Е. Фромм, включивши поняття відчуження в нау-

ковий обіг, істотно розширив сферу його застосування. Згідно Е. Фромму, ві-

дчуження виступає в п'яти напрямках:  

1) як відчуження від ближнього; 

2) відчуження від роботи, справи; 

3) відчуження від потреби; 

4) відчуження від держави; 

5) відчуження від себе [172]. 

У гуманістичній та екзистенціальній психології проблемі відчуження 

приділяли увагу такі вчені та психологи як К. Роджерс, Ж. Сартр, 

Ф. Хейниман, К. Ясперс, Ст. Франкл, А. Валлон [122; 127; 187; 188]. 

Відчуження згідно екзистенціальної психології – це спосіб буття в умо-

вах громадськості, у світі повсякденних турбот. Вся екзистенціальна психоло-

гія досліджує особистість через її здатність до відчуження. Теоретики цього 
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напряму вважають, що між зовнішнім і внутрішнім Я може бути певна не-

узгодженість. І в цьому сенсі ми можемо говорити про відчуження від самого 

себе, розглядаючи цей вид відчуження як тісно пов'язаний з відчуженням від 

світу. Відчуження від світу виступає одночасно і як відчуження від себе.  

Відчуження – це поглинання повсякденністю. Людина хоче бути не 

тільки кожним, але і самим собою. При аналізі своїх вчинків людина має ви-

ходити з одного критерію: чи зберігає вона в них свою самобутність, не при-

носить на вівтар соціальних норм свою самобутність [19; 103].  

У вітчизняній психології донедавна виділялася не проблема відчу-

ження, а проблема відокремлення. Відповідно, особистість розглядалася з 

позицій присвоєння нею матеріальної і духовної культури, накопиченої 

людством у ході історичного розвитку (уподібнення одного індивіда іншо-

му). І як зворотний процес, з позицій збереження, відстоювання присвоєної 

духовної культури (відокремлення індивіда від інших людей). 

Ця ідея уподібнення знайшла свій розвиток у теоріях, що пояснюють 

розвиток особистості через «присвоєння» матеріальної та духовної культури, 

створеної людством (С. Рубінштейн, Л. Виготський, А. Леонтьєв та ін) [28; 

75; 125]. 

У С. Рубінштейна зустрічаємо: «Відчужена людина – це людина поза 

контекстом буття, не здатна співвіднести себе з ним, не здатна рухатися в 

ньому (бутті), визначати перспективу власної життєвої долі. Це нецілеспря-

мована, слабка, нестійкай «маленька людина». Він вважає, що джерелом від-

чуження може бути і саме «Я» – недостатня активність особистості, що веде 

до неможливості самореалізуватися, знайти своє місце у світі. Цей момент на 

теоретичному рівні фіксується єдністю природи відчуження від світу і від се-

бе. Таким чином, «Я» може бути не тільки об'єктом відчуження, але й одно-

часно і його причиною [125]. 

Однією з причин виникнення відчуження є те, що особистість в процесі 

свого існування може бути включена в різні соціальні відносини, регулятори 

(норми, правила), які можуть суперечити один одному. Характерним прикла-

дом такого неузгодження є те, що деякі особистості прищеплюють одні зна-

чущі суспільні цінності, а інші – свої, які найчастіше відрізняються. Якщо ці 

цінності значно відрізняються одні від одних, то це призводить до внутріш-

нього особистісного конфлікту і потім до відчуження. 

Л. Виготський показав, як «через інших ми стаємо самими собою», до-

водячи, що «вся вища психічна функція повинна проходити через зовнішню 

стадію розвитку, тому, що функція є спочатку соціальною». Це – центр всієї 

проблеми внутрішньої і зовнішньої поведінки [28]. 

В контексті культурно-історичної психології поняття відчуження може 

бути визначено, як прояв таких життєвих відносин суб'єкта зі світом, при 

яких продукти його діяльності, він сам, а також інші індивіди і соціальні гру-

пи як носії норм, установок і цінностей представлені у свідомості суб'єкта рі-

зним ступенем протилежності йому самому (від несхожості до неприйняття і 
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ворожості), що виражається у відповідних переживаннях суб'єкта (почуття 

відособленості, самотності, відторгнення, втрати «Я») [67]. 

У сучасній теоретико-експериментальній психологічній літературі від-

чуження розглядають такі вчені, як К. Абульханова-Славська, 

В. Абраменкова, В. Мухіна, А. Мудрик, А. Петровський та інші. Вони дослі-

джують розвиток особистості, як обумовлене не просто зовнішніми обстави-

нами, а внутрішньо детерміноване, що дозволяє їй стати господарем долі [2; 

97; 98]. 

В. Мухіна підкреслює, що механізмом відстоювання окремим індивідом 

своєї природної і людської сутності є відокремлення, а в окремому випадку – 

відокремлення-відчуження. Відокремитися – виділитися із загального цілого; 

зайняти особливе становище. Відокремлення – це відсторонення, прагнення 

індивіда виділитися з-поміж інших, закритися від об'єкта спілкування. Відо-

кремлення є безпосереднє переживання суб'єктом тій чи іншій мірі своєї відс-

тороненості від об'єкта відокремлення. При цьому, автор підкреслює, що іде-

нтифікація і відокремлення розглядаються як діалектично пов'язані механіз-

ми, за своєю глибинною сутністю перебувають в єдності і протилежності. 

Об'єктивно ідентифікація виступає як механізм «присвоєння» індиві-

дом своєї людської сутності, як механізм соціалізації особистості, а відо-

кремлення – як механізм індивідуалізації особистості [98].  

Відокремлення індивіда в процесі спілкування з іншими людьми на 

соціально прийнятних засадах дає спілкується можливість зберігати свою 

індивідуальність, почуття власної гідності, творити свою особистість. Ві-

докремлення не може функціонувати без включення особистості у соціаль-

не оточення, де, на думку О. Бодальова, відбувається спілкування особис-

тості з іншими людьми [22]. 

І. Кон вважає, що «особистість не може визначити себе безвідносно 

до системи своїх «соціальних ролей», вона може «зливатись», ідентифіку-

ватись з ними чи відсторонюватись, дистанціюватись від них, навіть про-

тиставляти себе їм. Але у всіх цих випадках при визначенні свого «Я» соці-

альні ролі як би слугують для особистості точкою відліку [67]. 

Таким чином, більшість авторів зазначає, що як категорія, що передба-

чає опис моральної сфери особистості, відчуження являє собою поняття, яке 

містить у собі свою протилежність і при певних умовах повертається своєю 

іншою стороною. Відчуження людини, коли об'єктом виступає соціальна гру-

па або суспільство, і відчуження самою людиною норм цього суспільства є 

дві різні сторони процесу, що представляють собою самостійні лінії науково-

го аналізу.  

Якщо взяти за точку відліку самого суб'єкта, то його повна центрова-

ність на власному «Я» є одночасно відчуженням від інших і може виявляється 

в егоцентризмі, егоїзмі, негативізмі. Якщо ж ми говоримо про уподібнення 

іншої людини, проникнення в її внутрішній світ, емпатії, уподібненні їй, це 

означає, що при цьому суб'єкт відчужений тією чи іншої мірою від власних 

потреб. 
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Природно, гіперболізація якогось боку двоєдиного процесу ідентифіка-

ції–відчуження може привести до патологічної однобічності особистості: або 

її повного розчинення в навколишньому, коли особистість подібно рідини, 

здатна приймати будь-яку форму будь-якої посудини, повністю втрачаючи 

своє обличчя, або ж інша крайність – неприйняття, заперечення, «тотальне ві-

дчуження», егоїзм [160]. 

Очевидно, що рух по осі «ідентифікація–відчуження» замикає нас в ра-

мках дихотомії: «або/або». Виходить: чим більше ідентифікації, тим менше 

відчуження і навпаки.  

Разом з тим, безумовно й інше: відчуження необхідно, коли потрібно 

побачити щось «іншими очима» або інакше подивитися на ситуацію, напри-

клад, взаємодії суб'єкта як би зверху, відсторонено. Тоді ідентифікація–

відчуження не означає занурення ні у власне «Я», ні в «Я» іншої людини, а 

вихід за межі поля спілкування і взаємодії з ним. У цьому випадку, відчужен-

ня перетворюється на здатність суб'єкта стати над ситуацією, а не знаходить-

ся всередині неї. Крім того, виникнення відчуження як здатності вийти за ме-

жі як власного «Я», так і «Я» іншої людини, пов'язано зі зміною позиції і спі-

льної діяльності [25].  

Л. Шнейдер зазначає, що в нормальному стані людина в міру і іденти-

фікується, і в міру відчужується, тобто людина включена в обидва процеси – 

ідентифікації та відчуження. В силу активізації першого змінюється величина 

другого. Рівна включеність, баланс процесів ідентифікації та відчуження, на 

думку Л. Шнейдер, породжує стійку ідентичність [180]. 

Ю. Александровський розглядає психологічний комплекс соціального 

відчуження як універсальну форму реагування в умовах соціальної дезадап-

тації людини, що не має можливості змінити середовище, перебування в яко-

му обтяжливе для особистості. Усвідомлення своєї некомпетентності спону-

кає її переходити до захисних форм поведінки, створення смислових і емо-

ційних бар'єрів у відносинах з оточуючими, зниження рівня соціальних дома-

гань. Розбудовується відчуття положення серед собі подібних, здатність спів-

відносити свої вчинки з нормами, прийнятими для різних груп, змінювати 

спосіб поведінки залежно від життєвих ситуацій, планувати віддалену життє-

ву перспективу [3].  

Джерелом такого соціального відчуження стає психічне напруження, 

породжене розладом соціальної адаптації. Ця напруга досягає меж стресової 

та екстремальної витривалості особистості і супроводжується почуттям роз-

чарування. 

Б. Алмазов вивчив динаміку середовищної дезадаптації, яку ми можемо 

розглядати як динаміку відчуження. Перша стадія компенсаторно-захисної 

поведінки – «компенсаторно-поступлива». Її основна особливість полягає в 

тому, що напруга знімається завдяки дезактуалізації головної мети. Замість 

того, щоб концентрувати зусилля на досягненні успіху в діяльності, людина 

не відчуваючи себе здатною утриматися нарівні з іншими, переорієнтовується 

на цінності більш загального або паралельного порядку. Наприклад, не воло-
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діючи достатньою компетентністю професіонал домагається визнання демон-

страцією таких людських якостей, як послужливість, поступливість, підтри-

мує послужливий тон з людьми, які йому не симпатичні. Нерідко ні сам адап-

тующийся, ні оточуючі не сприймають таку поведінку як прояв психічної де-

задаптації. 

Друга, «конфліктно-демонстративна» стадія настає, якщо безконфлікт-

на форма пристосувальної поведінки не забезпечує особистості положення – 

вітає члена мікросередовища і він залишається в стані аутсайдера. Його ком-

пенсаторні можливості починають виснажуватися. Нормативні установки, 

яких він зобов'язаний дотримуватися, піддаються критичній переоцінці, він 

робить спроби вийти з-під їхнього впливу. 

Поки ще поведінку особистості не пов'язано з прагненням змінити соці-

альні диспозиції: вона продовжує внутрішньо зараховувати себе до того сере-

довища, в якому перебуває, і в її вчинках переважає прагнення зайняти в ній 

гідне місце. Та й саме така поведінка, як правило, має сенс для особистості 

лише при свідках, так як головне при цьому – не досягнення якоїсь певної ме-

ти, а реакція оточуючих. Приховане бажання бути поміченим, заявити про 

своє неблагополуччя дає своєрідний вихід фрустраційної напруги у відповідь 

на «несправедливе» і «негуманне» ставлення. Така форма поведінки дає мож-

ливість випробувати дієвість норми і підготуватися до перебудови соціальних 

диспозицій особистості, яка дозволила б радикально змінити ситуацію. 

Третя стадія – стан внутрішньої середовищної ізоляції. Будучи не в си-

лах змінити обставини на свою користь, особистість з почуття самозбережен-

ня починає заперечувати релевантну значимість вимог, закладених в очіку-

ваннях оточуючих. З цього моменту мотивоутворююча сила норми швидко 

зменшується. Переставши зараховувати себе до колективу, куди вона продо-

вжує формально входити, особистість відчуває внутрішнє полегшення, так як 

тепер можна без шкоди для себе знехтувати осудом і засудженням [4].  

У структурі особистості моральне відчуження можна охарактеризувати 

сукупністю кількох компонентів: афективним, вольовим, когнітивним, кона-

тивним. 

1. Афективний компонент являє собою відсутність емоційної участі в 

проблемі, ситуації іншої людини, групи, суспільства. Це нездатність до прихи-

льності і любові, холодність, заперечення себе та інших, що проявляється у фе-

номенах неконгруентності, неприязні, ворожості, дисгармонічності. У свою чер-

гу може репродуціюватися в суб'єктивних переживаннях – почуття самотності, 

непотрібності, дистантности, відособленості, ізоляції, втрати власного Его. 

2. Вольовий компонент. Дуже часто в різних формах відчуження прояв-

ляються всі формальні якості волі. Відчуження часто виникає і розвивається у 

конфліктах і боротьбі між вимогами підпорядкування соціальним нормам мо-

ралі та наявним у людини бажаннями. Ця ситуація вимагає наявності таких 

вольових якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, у ряді ви-

падків – ініціативність і сміливість. Разом з тим, моральне відчуження часто 
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відображає нездатність індивіда адекватно оцінити ситуацію, свої можливос-

ті, передбачити наслідки своїх дій, впоратися з емоціями. 

Вольовий компонент морального відчуження пов'язаний з проблемою 

сили волі, яка виявляється в здатності особистості керувати своєю поведін-

кою у стані відчуження. 

3. Когнітивний компонент є відсутність спільності гностичних інте-

ресів, байдужість або негативна оцінка когнітивної діяльності іншої особи. 

Відхід від контактів при відсутності підтримки гностичних інтересів інших 

продукує переживання відчуженості, виникнення смислових бар'єрів, тобто 

нерозуміння людьми один одного. Розбіжність смислів, висловлювань, про-

хань і тому подібне створює перешкоди для взаємодії людей. Найбільш вира-

жені смислові бар'єри у взаєминах підлеглих та керівників. При цьому підле-

глі розуміють правильність вимог керівників, але не приймають їх, якщо ці 

вимоги ігнорують їхні погляди, цінності, прагнення. 

4. Конативний компонент є проекцією моральної відчуження особистості 

на її поведінку в суспільстві. Існують різні моделі поведінки при відчуженні. 

Умовно їх можна розбити на кілька груп залежно від внутрішнього сприйняття 

особистості навколишньої дійсності та її відношення до світу і до себе: 

а) сумнів особистості в самому існуванні морального світу, в його пі-

знаванності і передання моральних цінностей. В результаті відхід від загаль-

ноприйнятих моральних норм, який засуджується громадськістю різною мі-

рою. Тут прийнятні: агресивні форми поведінки; прояви жадібності і нечес-

ності (наприклад, хабар, приховування цінностей). Для людей, які сумніва-

ються у самому факті існування моралі, ніякі її норми не є перешкодою. Вони 

схильні самовільно розширювати межі дозволеного заради досягнення своїх 

цілей; 

б) внутрішнє виправдання абсолютної свободи індивідуального бажан-

ня, свавільного капризу. Це проявляється у таких моделях поведінки, як дар-

моїдство, акти жорстокості, насильства. З бунту проти моралі, яку вони вва-

жають обмеженою, лицемірною, виростає тотальна тенденція контретичної 

орієнтації людини в світі, з нього народжується цинічний нігілізм [100]. 

Представляється можливим визначити типи морального відчуження: 

1. Конструктивне відчуження. Певною мірою відчуженість є части-

ною нормального ставлення людини до світу, тобто необхідною умовою мо-

жливості споглядання, роздуми, вивчення всього процесу духовного вироб-

ництва. Воно необхідно, коли потрібно побачити щось іншими очима, поди-

витися, наприклад, на ситуацію спілкування та взаємодії з іншими як би звер-

ху, відсторонено. Тобто це здатність суб'єкта стати над ситуацією, а не знахо-

диться всередині неї. Така «психологічна дистанція» особливо необхідна при 

виробленні об'єктивної позиції у процесі пізнання і при збереженні власної 

закритості від травмуючої середовища. 

Пізнати щось і взаємодіяти з чимось, то можна, тільки вважаючи це пі-

знання тільки у відчуженні від суб'єкта, тобто в об'єктивній формі. У такому 
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розумінні історичне явище історично відчужує людину від її природної сут-

ності. Тобто, сам по собі цей процес необхідний і до певних меж нормальний. 

Часто це відхід людини з товариства в свою внутрішнє, моральне життя 

як спосіб збереження себе як моральної істоти в деморалізуючих людину 

умовах. Борючись за моральну чистоту, особа вважає, що майбутнє людини 

повинно випливати з доброї волі і втілюватися у виконанні боргу. Цей тип ві-

дчуження сприяє інтелектуальному і моральному розвитку особистості. Для 

нього характерна певна ізольованість, відхід у себе стає головною формою 

відносин до оточуючих. 

2. Деструктивне відчуження – це той руйнівний механізм, який є си-

лою, яка протистоїть комусь або чомусь. Це щось чуже і вороже людині. На 

практиці воно проявляється від недисциплінованості до крайнього індивідуа-

лізму, від некомунікабельності до правопорушень. Явне відчуження – це такі 

види міжособистісних відносин, як дистанціювання і деструктивність. При 

дистанціюванні почуття власного безсилля може бути подолано шляхом від-

ходу в себе, відчуженості від інших, які сприймаються як зовнішня загроза. 

Деструктивність – це активна форма відчуженості; потреба руйнувати 

особистість іншого виникає зі страху бути зруйнованим цим іншим. Оскільки 

відчуженість і деструктивність – пасивна і активна форма одного і того ж ти-

пу відносин, вони часто поєднуються в різних пропорціях. Ці форми взаємин 

припускають самітність, відсутність контактів з людьми. Вони засновані не 

на очікуванні отримання благ із зовнішніх джерел, а на придбання цих благ 

шляхом накопичення та недопущення марнотратства. Будь-які близькі конта-

кти з зовнішнім світом сприймаються як загроза. Проблема відносин з оточу-

ючим світом вирішується таким людиною через відчуженість від нього, або, 

якщо він сприймається як дуже велика загроза, шляхом руйнування його. 

3. До прихованого відчуження належить внутрішнє духовне не-

прийняття інших, суспільства, світу. Зовні воно може ніяк не проявлятися. Це 

внутрішнє неприйняття світової даності, це відштовхування буденності, вну-

трішнє заперечення моралі зовні ніяк не проявляється і приносить особистос-

ті почуття самотності і страждання [74].  

Таким чином, теоретичний аналіз підходів до розуміння проблеми від-

чуження показав, наступне. 

Відчуження – це втрата людиною почуття власної суб'єктивності в спі-

лкуванні зі значущими іншими, втрата ідентичності, а також роз'єднання з 

самим собою і своїм психічним досвідом. Бути відчуженим (позиція самовід-

чуження) – це означає відчувати неповноту, обмеженість, ущербність свого 

«Я», що супроводжується негативними емоціями. 

У той же час відчуження – це феномен, який несе позитивні особистісні 

і соціальні функції. Відчуження, будучи механізмом соціалізації, індивідуалі-

зації, самовизначення, дозволяє людині аналізувати свій досвід і надалі його 

привласнювати, управляти самим собою, заново «знаходити» себе, свою іден-

тичність. 
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Відчуження – це різнопланове, динамічне явище, що має певну струк-

туру. 

Відчуження – це одна із сторін двоєдиного процесу ідентифікації–

відчуження. Посилення якоїсь однієї сторони цього процесу може привести 

до однобокості особистості: або особа втрачає своє обличчя, або ж інша 

крайність – неприйняття, заперечення, тотальне відчуження. 

1.2 Вплив діяльності в особливих умовах на формування  

професійного відчуження 

Серед різноманітних видів соціальної  зовнішньої діяльності особистос-

ті професійна займає особливе місце. Саме професійна діяльність утворює 

основну форму активності суб'єкта, їй присвячена значна частина життя лю-

дини.  

Як відомо, у вітчизняній психології зв'язок особистості з професійною 

діяльністю широко досліджувався і знайшов своє вираження в структурова-

ному діяльнісному підході, згідно з яким між суб'єктом і його діяльністю від-

бувається взаємовплив. Цю проблему вивчали Л. Виготський, С. Рубінштейн, 

А. Леонтьєв, Б. Теплов, Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, 

С. Максименко, О. Кокун та інші [1; 5; 25; 28; 65; 66; 85; 125;]. 

У концепціях професійного становлення особистості Е. Зеєра, 

Є. Клімова, А. Маркової, Г. Грибенюка, М. Корольчука, Л. Мітіної, 

С. Дружилова затверджується різноспрямованість онтогенетичних змін осо-

бистості у процесі виконання професійної діяльності. Авторами відзначено 

дихотомічний характер впливу професії на формування й розвиток особисто-

сті. З одного боку, професійна діяльність позитивно впливає на психіку лю-

дини, задає спрямованості розвитку особистості, формує найважливіші сто-

рони її індивідуальності, з іншого боку, – впливає на особистість, руйнуючи її 

цілісність, знижуючи її адаптивність і стійкість. Це зумовлено тим, що, осво-

юючи професію, людина інтенсивно розвиває ті якості, які призводять до 

продуктивного результату діяльності, сприяють успішному її виконанню. Ра-

зом з тим, структури, які не беруть участі у цьому процесі, змінюються: при-

душуються, руйнуються, деформуються [38; 40; 49; 61; 70; 88; 94]. 

При цьому, деструктивні зміни особистості відбуваються у всіх підст-

руктурах суб'єкта діяльності: професійної спрямованості, професійної компе-

тентності, професійно важливих якостях, професійно значущих психофізіоло-

гічних властивостях.  

Е. Зеєр під професійними деструкціями розуміє «поступово накопичу-

вані зміни системи діяльності й особистості, що склалися, які негативно поз-

начаються на продуктивності праці й взаємодії з іншими учасниками цього 

процесу, а також на розвитку самої особистості» [49]. 

Інтерес до проблеми професійних деструкцій особистості й діяльності 

зріс в останні роки (С. Миронець, С. Безносов, С. Дружилов, Е. Зеєр, 

А. Маркова, Н. Пряжников, В. Тогобицька; Н. Садовникова, Н. Оніщенко, 
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О. Тімченко, Е. Симанюк та ін.) [18; 40; 50; 88; 93; 104; 116; 126; 155-156; 162; 

163]. Однак роботи відрізняються великою розмаїтістю підходів і концептуа-

льних схем вивчення. Тому, на теперішній час у  психологічній науці відсутня 

цілісна концепція розвитку професійних деструкцій особистості та їх попере-

дження і подолання, незважаючи на затребуваність практики. 

Перед психологічною наукою стоять завдання теоретичного обґрунту-

вання генезису професійних деструкцій, факторів, що детермінують їхній ро-

звиток, видів і форм їхнього прояву в професійній діяльності; практичної роз-

робки технологій попередження й подолання професійних деструкцій. 

До найбільш загальних факторів, що ініціюють розвиток професійних 

деструкцій, ряд дослідників відносять: вікові зміни, професійну втому, про-

фесійні захворювання і кризи (А. Маркова, Е. Зеєр, В. Турбан) [49; 88; 165], 

напружені умови праці, інтенсивне спілкування з іншими людьми 

(В. Небиліцин, С. Безносов) [18; 102], нововведення (А. Філіппов) [166], бага-

торічне виконання однієї й тієї ж діяльності та вивчену безпорадність 

(А. Новиков, В. Попов) [103; 111] та ін. 

Все різноманіття факторів, що детермінують професійні деструкції, 

Е. Зеєр умовно розділяє на об'єктивні, суб'єктивні й суб'єктивно-об'єктивні, 

відносячи до перших соціально-економічну ситуацію, професійно-просторове 

середовище, загальний характер професійної діяльності; до суб'єктивних фак-

торів – особистісні особливості суб'єкта праці, а до суб'єктивно-об'єктивних – 

якість керування і професіоналізм керівників. Відповідно до досліджень вче-

ного, професійні деструкції проявляються у стереотипах професійної поведі-

нки, психологічних бар'єрах при освоєнні нових технологій, професійних де-

формаціях, професійних акцентуаціях, професійній стагнації [49]. 

Як підставу типології професійно зумовлених деструкцій Е. Симанюк 

вибирає структуру суб'єкта діяльності. Як основні компоненти автор виділяє 

мотивацію особистості, професійну ідентичність, професійно важливі якості 

особистості, професійну компетентність [155–157]. 

Розглядаючи професійні деструкції у загальному плані, Е. Зеєр зазна-

чав, що багаторічне виконання однієї і тієї ж професійної діяльності призво-

дить до появи професійної втоми, збіднення репертуару способів виконання 

діяльності, втрати професійних умінь і навичок, зниження працездатності. 

Професійна деструкція – це зміни структури діяльності і особистості, які не-

гативно позначаються на продуктивності праці і взаємодії з іншими учасни-

ками цього процесу [50].  

А. Маркова  виділяє основні тенденції розвитку професійних деструк-

цій:  

1. Відставання, уповільнення професійного розвитку порівняно з віко-

вими та соціальними нормами. 

2. Несформованість професійної діяльності (працівник як би «застряє» у 

своєму розвитку). 

3. Дезінтеграція професійного розвитку,  розпад професійної свідомості і 

як наслідок – нереалістичні цілі, помилкові сенси праці, професійні конфлікти. 
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4. Низька професійна мобільність, невміння пристосуватися до нових 

умов праці та дезадаптація. 

5. Неузгодженість окремих ланок професійного розвитку, коли одна 

сфера як би забігає вперед, а інша відстає (наприклад, мотивація до професій-

ної праці є, але заважає відсутність цілісної професійної свідомості) [88].  

Розглядаючи професійні деструкції особистості працівника ДСНС як 

цілісне системне утворення взаємозалежних елементів, таких як особистість, 

діяльність, професія, соціальне середовище, соціальні норми, ми акцентуємо 

свою увагу на відносинах взаємного впливу й відносинах взаємної залежності 

між людиною й суспільством. 

З розвитком суспільства постійно змінюється й удосконалюється меха-

нізм соціального управління, за допомогою якого суспільство направляє й ко-

ординує соціальну поведінку людей, впливає певним чином на суспільні від-

носини, забезпечуючи їхню цілісність [29]. У цьому цілісному організмі лю-

дина діє не як відособлена одиниця, а як соціальний суб'єкт, інтегрований 

життєвими зв'язками і пронизаний протиріччями всілякого плану, через подо-

лання яких відбувається розвиток людини як суб'єкта своєї поведінки, з її по-

зитивними й негативними деформуючими явищами. У цій взаємодії пряма за-

лежність суспільства й особистості є очевидною й закономірною: дезоргані-

зація суспільства – деформація особистості. 

Як відбувається двосторонній процес взаємовпливу професії й особис-

тості, на прикладі діяльності працівників МНС, детально було розглянуто в 

нашому дослідженні В. Магди [84]. Професійну деформацію в контексті спе-

цифіки діяльності працівників МНС цей автор визначає як комплекс взаємо-

пов'язаних змін окремих якостей та особистості в цілому, який залежить від 

ступеня власної відповідальності працівників МНС за збереження життя та 

здоров'я інших людей [84]. 

Крім того, В. Магдою виділено три групи факторів, що ведуть до вини-

кнення професійної деформації працівників МНС: 

1) фактори, зумовлені специфікою самої діяльності:  

- детальна правова регламентація діяльності, що поряд із позитивним 

ефектом може призводити до зайвої формалізації діяльності; 

- наявність владних повноважень, що проявляється у зловживанні та їх 

необґрунтованому використанні працівниками; 

- корпоративність діяльності, що може бути причиною виникнення пси-

хологічної ізоляції від суспільства; 

- підвищена відповідальність за результати своєї діяльності; 

- психічні та фізичні навантаження, пов'язані з нестабільним графіком 

роботи, відсутністю достатнього часу для відпочинку та відновлення сил; 

- екстремальність діяльності (необхідність виконання професійних за-

вдань у небезпечних для життя та здоров'я умовах, ризик, непередбачуваність 

розвитку подій, невизначеність інформації тощо); 

2) особистісні фактори: 
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- невідповідний можливостям фахівця рівень домагань та підвищені 
особистісні очікування; 

- недостатня професійна підготовленість; 
- специфічний зв'язок між деякими професійно важливими якостями 

особистості фахівця (наприклад, рішучість у поєднанні зі зниженим самокон-
тролем може розвинутися в надмірну самовпевненість тощо); 

- професійний досвід; 
- професійні установки (наприклад, рятувальники навіть у поза профе-

сійній діяльності готові «до порятунку», а сапери характеризуються надмірно 
обережним стилем поведінки); 

- зміни мотивації діяльності (втрата інтересу до діяльності, розчаруван-
ня у професії тощо); 

3) фактори соціально-психологічного характеру: 
- рівень суспільної оцінки значущості конкретної професії; 
- несформованість почуття належності до колективу; 
- умови для професійного росту працівника; 
- неадекватний стиль управління; 
- несприятливий вплив найближчого соціального оточення поза служ-

бою [84]. 
Таким чином, професійна деформація фахівця МНС розвивається під 

впливом факторів, що стосуються зовнішнього середовища діяльності, внут-
рішньосистемної взаємодії та індивідуально-особистісних чинників. 

У психології діяльності в особливих умовах одною з перших проблему 
деструкцій почала розробляти В. Тогобицька, яка у своїй дисертаційній робо-
ті показала, що до професійних деструкцій працівників ДСНС відносяться 
професійна деформація, професійно обумовлені акцентуації, вивчена безпо-
радність, професійне відчуження і стагнація [163]. Тому слід звернути увагу 
саме на феномен професійного відчуження. 

Основною характеристикою прояву професійного відчуження є відсут-
ність морально-вольових якостей особистості та чітко визначених цілей пра-
цівника [10].  

Л. Шнейдер розглядає професійне відчуження як один з компонентів 
виконавчого механізму досягнення професіоналом професійної ідентичності. 
Професійне відчуження – це процес, пов'язаний з об'єктивним і суб'єктивним 
відкиданням особистістю єдності з професійною групою, справою і відокрем-
ленням її професійних характеристик. Таким чином, «професійне відчужен-
ня» – це відстороненість суб'єкта праці від своїх професійних обов'язків, про-
фесійного середовища, самого себе [182].  

Професійне відчуження особистості працівника ДСНС має свої детер-
мінанти: екстремальний характер професійної діяльності; соціально-
економічна ситуація; професійно-просторове середовище; вікові зміни; кризи 
професійного розвитку.  

У працях сучасних психологів (В. Лефтеров, О. Леонтьєв, В. Мерлін, 
К. Платонов, С. Рубінштейн та ін) в якості системоутворюючої підстави осо-
бистості виділяється її спрямованість [75; 78; 80; 125]. 
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Існують різні точки зору на визначення поняття даного феномена, на-

приклад «динамічна тенденція» (С. Рубінштейн) [125], «сенсоутворюючий 

мотив» (О. Леонтьєв) [75], «домінуюче відношення» (В. Мясищев) [99], «ос-

новна життєва спрямованість» (Б. Ананьєв) [5]. 

Е. Зеєр зазначає, що професійна спрямованість – це інтегральна (систем-

на) якість особистості, що визначає ставлення до професії, потреба у професій-

ній діяльності та готовність до неї. Системоутворюючим фактором спрямова-

ності є потребово-мотиваційна сфера, що складає її професійну позицію [49]. 

Е. Зеєр, Е. Симанюк визначають професійне відчуження як: 

- наслідок деструкції професійної спрямованості, яка проявляється у 

втраті працівником професійної ідентичності, байдужості до професійних 

обов'язків і норм, неприйняття на себе відповідальності за знаходження сенсу 

професійної діяльності, заміщенні професійних цінностей і моралі цілями і 

цінностями внепрофесійного середовища; 

- феномен, який несе не тільки негативні, але і позитивні особистісні і 

соціальні функції. Відчуження, будучи механізмом соціалізації, індивідуалі-

зації, самовизначення, дозволяє професіоналу проаналізувати свій досвід і 

надалі його привласнювати, управляти самим собою, заново "знаходити" се-

бе, свою професійну ідентичність і відкриває нові ресурси для досягнення 

професійних цілей; 

- процес, пов'язаний з об'єктивним і суб'єктивним неприйняттям особи-

стістю єдності з професійним середовищем, професійними обов'язками та ві-

докремленням її професійних характеристик; відстороненість суб'єкта праці 

від професійної групи, професійної діяльності, і самого себе як професіонала 

[50]. 

В якості одного з смислоутворюючих компонентів професійної спрямо-

ваності, Е. Симанюк розглядає професійну ідентичність (ціннісні орієнтації, 

професійну позицію (ставлення до професії, настанови, очікування і готов-

ність до професійного розвитку)). А професійне відчуження - як втрату су-

б'єктом праці професійної ідентичності, байдужість до професійних обов'яз-

ків і норм, неприйняття на себе відповідальності за знаходження сенсу про-

фесійної діяльності, заміщення професійних цінностей і моралі цінностями і 

цілями внепрофесійного середовища [155-156]. 

Осягнення сенсу виконуваної професійної діяльності обумовлює про-

фесійну ідентичність, що розуміється як об'єктивне і суб'єктивне (тобто дану 

в переживанні) єднання з професійною групою, справою, що зумовлює спад-

коємність професійних характеристик (норм, ролей і статусів) особистості 

(Б. Ломов [81], Д. Марсіа [199], О. Романишина [123], A. Toffler [205], 

J. Lyotard [195]). В якості зворотного феномену, що має деструктивний харак-

тер, розглядається професійне відчуження (О. Єрмолаєва [45], О. Фонарьов 

[168], Е. Зеєр [50], Е. Симанюк [50], Л. Шнейдер [180]). 

Л. Шнейдер зазначає, що професійна ідентифікація  - відчуження є ви-

конавчий механізм персоналізації, самовизначення і самоорганізації суб'єкта 

через існуючу професійну реальність. Таким чином, ми будемо розуміти під 
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професійним відчуженням втрату професійної ідентичності, неможливість її 

досягнення, втрату «Я-професійного» особистістю [182]. 

Спроба знайти професіоналом свою справжню сутність, знайти особисті-

сну ідентичність може призвести до відчуження від професійного співтоварис-

тва. Л. Шнейдер називає цю ситуацію професійним відчуженням при прийнят-

ті відповідальності як свідомий відхід від професійної групи, справи, окремої 

людини. Таке відчуження, на думку автора, передбачає звільнення від виму-

шеного спілкування, необхідність грати з іншими в соціальні ігри [180]. 

Причиною професійного відчуження без прийняття відповідальності 

може стати негативне оцінювання своєї справи. Людина починає її демон-

стративно уникати, вдаючись до різних способів в одязі, мові, манерах. Ви-

мушене професійне відчуження є, по суті, синонімом функціонального ваку-

уму, де відчуженим є професійне майбутнє як таке. Професійне відчуження 

на основі прийняття відповідальності передбачає вільне володіння професій-

ною роллю, вміння відходити від особистого і концентруватися на професій-

ній ситуації, уміння свідомо та адекватно використовувати свій професійний 

досвід в особистому житті [181].  

Коли ж людина занадто тісно пов'язує уявлення про себе з якоюсь пев-

ною роллю, у неї виникає система професійних стереотипів, що робить її за-

лежною від конкретних обставин життя.  

Таким чином, надмірна відданість ролі призводить особистість до само-

відчуження. Якщо ж професіонал вирішується хоча б трохи відкрити своє 

справжнє «Я», значуще професійне співтовариство може і не зрозуміти, що це 

і є його реальне «Я» і відкинути його.  

Крім того, коли людина змушена виконувати роль, уявлення про яку не 

відповідає її уявленню про себе, виникає внутрішньоособистісний конфлікт, 

конфлікт між виконуваної людиною роллю і її «Я». Вирішення цього конфлі-

кту між роллю і «Я» може прийняти раціональну форму, коли, наприклад, 

людина не задоволена своєю професією, починає вчитися і оволодіває новою 

спеціальністю або виходить на творчий рівень здійснення професійної діяль-

ності [180]. 

О. Єрмолаєва при характеристиці позиції професіонала всередині про-

фесійного співтовариства по параметру «консолідація–відстороненість» у бі-

льшості колишніх і ряду діючих професіоналів виявила феномен відчуття се-

бе на периферії професійного простору, що є, по суті, ознакою ментального 

маргіналізму [45]. 

Професійний маргіналізм – це не просто банальний непрофесіоналізм як 

недостатність або неадекватність професійних знань і умінь; це – насамперед 

особистісна позиція непричетності і ментальної неналежності до суспільно 

прийнятною для даної професії професійної моралі. І, навпаки, внутрішнє від-

несення себе до моралі іншого середовища, професійного або непрофесійного. 

Поведінкові принципи професійного маргіналізму: демонстративна елі-

тарність, закритість, агресивність, брехня як несвідоме спотворення фактів, 

свідома брехня, перебільшення заслуг, професійна глобалізація, цинізм (при-
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меншення шкоди), імітація діяльності, – носять тим більш стійкий характер, 

ніж у більшою мірою в них проявляються риси маргіналізму як концептуаль-

ної основи діяльності, тобто чим більш полярні позиції займає суб'єкт в кон-

тинуумах: переконаності («невключеність»–«фанатизм»), стійкості (відста-

лість–неміцність), активності (пасивність–агресивність), світогляду (вузь-

кість–глобалізація).  

Можна стверджувати, що в дію вступають механізми психологічних за-

хистів. Сприйняття реальної дійсності спотворюється, ставлення до неї стає 

неадекватним, переважно емоційним. Справедливе зауваження сприймається 

як причіпка, а об'єктивна оцінка результатів праці – як занижена, неуспіх пос-

тає як наслідок чиїхось підступів або несприятливо сформованих обставин. З 

іншого боку, справжнє самовизначення без адекватної самореалізації врешті-

решт призводить до формування комплексу невдахи, до озлобленості, негати-

вного ставлення до оточуючих. Вихід же зі становища – у самовдосконаленні 

як саморегулятивному механізмі [45].  

Таким чином, структура професійної діяльності і її зміст не залишають-

ся незмінними, вони повинні змінитися з особистісним зростанням фахівця, 

який знаходить все новий зміст у рамках тієї ж професії. У цьому процесі 

провідна роль належить саморозумінню як одному з найважливіших умов 

становлення людської суб'єктності, як інтегративної здатності до об'єднання 

різних сторін психічного життя в цілісному  внутрішньому світі суб'єкта. 

«Саморозуміння являє собою процес розуміння сенсу свого існування, ре-

зультатом якого є когнітивне та емоційне узгодження продуктів самосвідомо-

сті і реальної дійсності» [95; 121; 159].  

Різноманіття факторів, що детермінують конфлікти професійного само-

визначення особистості, зумовлено різноманіттям життєвих і професійних 

сценаріїв. Протягом усього свідомого професійного розвитку людини неми-

нуче виникнення внутрішніх суперечностей, зумовлених взаємодією особис-

тості і професії. І не обов'язково конфлікти відбуваються в переломні момен-

ти життя людини. Регламентація професійного життя не має раз і назавжди 

заданого вектору. Отже, в один і той же момент професійного становлення 

людина може переживати різні конфлікти професійного самовизначення осо-

бистості [20; 24; 153]. 

Варіанти вирішення конфлікту професійного самовизначення особисто-

сті можуть бути співвіднесені зі способами поведінки в ситуації конфлікту: 

- ініціативний спосіб характеризується адекватним усвідомленням сфо-

рмованого протиріччя, яке спонукає людей розширити простір самореалізації. 

Такі професіонали не відчувають апатії, знаходять сенс у виконуваній роботі, 

прагнуть до зміни професійного статусу (підвищують професійну кваліфіка-

цію, змінюють роботу і т. п.); 

- пасивний спосіб властивий адаптивним особистостям, які підкоряють-

ся зовнішнім обставинам у вигляді виконання соціальних вимог, норм. Це 

процеси самопристосування і процеси підпорядкування особистості інтересам 

і вимогам середовища; 
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- захисний спосіб характеризується наполегливою самореалізацією в 

непрофесійне середовище. Людина досягає при цьому певного самоствер-

дження, але внутрішньо переживає власну неспроможність. Для багатьох та-

ких людей характерні занижена самооцінка, підвищена запальність, схиль-

ність до фаталізму, професійна стагнація і байдужість. При цьому догляд або 

втеча з важкої ситуації можуть здійснюватися не тільки в практичній, але і у 

психологічній формі – шляхом внутрішнього відчуження від ситуації або 

придушення думок про неї. Суб'єкти «відходу» – це індивіди, котрі пережили 

багато розчарувань і невдач. Будучи досить здатними, вони відмовляються 

від підвищення по службі і привабливих пропозицій; 

- депресивний спосіб поведінки характерний для людей, які вже пере-

жили невдачі у професійній діяльності. Людина стає пригніченою, нещасною, 

песимістичною, незадоволеною життям в цілому. Депресія і апатія призво-

дять до дезорганізації професійної діяльності, інтерес до якої повністю втра-

чається. Даний спосіб також тягне за собою негативні зміни в сімейній сфері і 

міжособистісному спілкуванні; 

- афективно-агресивний спосіб властивий невротизированному типу 

особистості. Таких людей, як правило, відрізняють амбіційність, агресивність, 

схильність протиставляти себе оточуючим, Низький рівень професійної само-

свідомості не дозволяє їм вийти за межі безперервного потоку повсякденної 

професійної діяльності, звільнитися від власних егоцентричних установок 

[168]. 

На наш погляд, перший спосіб характерний для професіоналів, які в си-

туації конфлікту можуть знайти нову профідентичність, а інші властиві про-

фесійно відчуженим особистостям. Крім того, афективно–агресивний спосіб 

свідчить про прояв «войовничого професійного маргіналізму». 

Розглядаючи форми регуляції професійної діяльності, О. Фонарьов та-

кож говорить про неминучість виникнення нової ціннісної системи, за допо-

могою якої можна було б відновити внутрішню цілісність особистості і знай-

ти сенс буття. Якщо, так названа ним, проміжна форма психологічної регуля-

ції, здійснюється на досить протяжному відрізку часу, то людина втрачає зго-

ду з самим собою, «втрачає себе», самоотчуждается, у нєї виникає невпевне-

ність у своїх силах, неясність життєвих цілей, нерозуміння, як жити далі. Чо-

ловік повертається до індивідної (регрес), або піднімається до особистісної 

(прогрес) форми регуляції. Від того, які ціннісні орієнтири будуть обрані, і 

залежить подальша форма психологічної регуляції. Але побудова нової цінні-

сної системи зовсім не означає її корінної перебудови, це перебудова відно-

син між нею і буттям. 

Якщо ж індивідно-особистісна форма регуляції продовжує здійснюва-

тися досить тривалий час, виникають різні види психологічних захистів. Їх 

завдання – відновити несуперечливість системи «свідомість-буття», внутріш-

ню цілісність особистості. Можлива й інша ситуація – суб'єкт знаходить себе 

в діяльності, що лежить за межами професійної діяльності. І вже через цю зо-

внішню діяльність і відбувається його розвиток (особистісна форма) або ж ре-
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грес (індивідна форма). Людина вдається до використання психологічних за-

хистів тоді, коли відчуває якийсь перехідний стан, коли особистість виявляє 

неможливість жити як і раніше, не може оберегти свою нестійку систему «Я» 

від руйнування. Цей стан називають станом «втрати себе» [168].  

Але функціонування захисних механізмів може не пройти для людини 

безслідно. Засновник психоаналізу З. Фрейд звернув увагу не тільки на їх 

конструктивну і патогенну роль. Він висловив думку, згідно з якою, в процесі 

розвитку «Я» механізми, що служать для запобігання небезпеки, можуть пе-

ретворитися в саму небезпеку. «Я» доводиться платити занадто високу ціну за 

їхні послуги: захисні механізми накладають обмеження на «Я», вимагають 

значних енергетичних витрат на їх підтримку, стають важким тягарем для 

психіки [171]. Таким чином, можна припустити, що неконструктивне викори-

стання особистістю психологічних захистів, поступово може призвести осо-

бистість до професійної дезадаптації і, як наслідок, до професійного відчу-

ження. 

Структуру властивостей професійного відчуження «обслуговують» такі 

психологічні механізми: 

• підміна понять і оцінок; 

• самообман: на рівні емоцій більш приємна для самолюбства омана 

сприймається як дійсний факт; 

• самонавіювання: цілеспрямоване ментальне прикрашання дійсності, 

що приводить до викривлення свідомості, нездатного прийняти правду, вва-

жає її брехнею, замахом на найсвятіше; 

• безальтернативність: одномірність, вузькість мислення, прямоліній-

ність аргументації при доведенні своєї позиції, неврахування багатьох інших 

чинників; 

• елітарність: елітарна самосвідомість, що склалася в попередні роки 

(наприклад, в галузі цивільного захисту, де багато платили і морально заохо-

чували), посилене згодом почуттям несправедливості і заважає отриманню 

нової професійної ідентичності; 

• закритість: глухота до опонентів, несприйняття критики, некритич-

ність свідомості, нездатність оцінювати з інших позицій, відкидання всього, 

що не збігається з власною точкою зору, як особисто ворожого [81; 105]. 

Н. Максимова виокремлює три групи професіоналів за характером 

впливу професії на становлення особистості та смисложиттєвих орієнтацій: 

– група професійної та особистісної дезадаптації, представники якої ра-

но чи пізно залишають роботу; 

– група «пасивної адаптації», для якої характерно «нестійка рівновага» 

між вимогами професії та рівнем їх реалізації. Це професіонали, які тягнуть 

лямку професії, в якійсь мірі звикаючи до її труднощів як до життєвої необ-

хідності і в той же час не відчуваючи від неї задоволення; 

– група активного самовдосконалення, для яких відбувається підвищен-

ня значущості професії до рівня сенсу життя [86]. 

Ми вважаємо, що дві перші групи можна віднести до відчужених про-
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фесіоналів, в першому випадку відбувається відчуження від професійного се-

редовища, у в другому від своєї власної сутності, від себе самого. Таким чи-

ном, професійна дезадаптація може розглядатися як наслідок професійного 

відчуження і неконструктивного подолання конфліктів професійного самови-

значення особистості.  

Підводячи підсумок, можна констатувати, що передумови розвитку 

професійного відчуження коріняться вже у мотивах вибору професії. Це як 

усвідомлювані мотиви: соціальна значимість, імідж, творчий характер, мате-

ріальні блага, так і неусвідомлювані: прагнення до влади, домінування, само-

ствердження. 

Прояву професійного відчуження сприяє та діяльність, яка для праців-

ника ДСНС спрямована на досягнення і задоволення особистісних потреб і 

непрофесійних цілей. 

Пусковим механізмом даної деструкції на стадії входження у самостій-

не професійне життя є той факт, що професійна реальність сильно відрізня-

ється від уявлення, що сформувалося у випускника професійного навчального 

закладу. Перші ж труднощі спонукають фахівця до пошуку «кардинальних» 

методів роботи. Невдачі, негативні емоції, розчарування ініціюють розвиток 

професійної дезадаптації особистості. 

Професійна діяльність рятувальника характеризується значною неви-

значеністю, що викликає психічну напруженість, часто супроводжуються не-

гативними емоціями, деструкцією очікувань. У цих випадках вступає в дію 

захисний механізм психіки, а у нашому випадку відчуження. 

Незадоволеність професією, втрата перспектив професійного зростання, 

нереалізація своїх здібностей і професійна некомпетентність призводять до 

виникнення професійного відчуження. Присутність непереборного страху у 

рятувальника при виконанні функціональних обов'язків, також є пусковим 

механізмом для виникнення професійного відчуження. 

1.3 Професійне відчуження як втрата професійної ідентичності 

Проблему професійного відчуження неможливо розглядати окремо від 

проблеми професійної ідентичності, яка формується в процесі професійної 

ідентифікації. Зважаючи на об’єкт нашого дослідження, слід зазначити, що до 

проблеми вивчення професійної ідентичності зверталися західні та вітчизняні 

дослідники, оскільки проблема розвитку професійної ідентичності особистос-

ті є актуальною для сфери економіки, виробництва та професійної освіти, ви-

рішення якої сприятиме оптимізації останніх.  

У контексті складника самосвідомості особистості проблема професій-

ної ідентичності досліджувалася І. Дружиніною, Л. Мітіною, В. Толочеком 

[94]; компоненти професійної ідентичності розкриваються у роботах 

Ю. Поваренкова та Л. Іванової [52]; різноманітні аспекти професійної іденти-

чності (механізми, етапи та рівні, функції) досліджуються О. Єрмолаєвою, 

М. Пряжніковим, Л. Шнейдер [45, 116, 180; 182]. Поняття «професійна іден-
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тифікація» розглядається Н. Антоновою, О. Борисовою, І. Дружиніною, 

А. Рибаковим та ін [41]. Професійна ідентифікація розглядається як механізм 

вростання в професію. Знаходження сенсу діяльності сприяє формуванню пе-

реконаності в правильності своїх дій і впевненості в своїх цілях. Прагнення 

індивіда знаходити сенс своєї діяльності висловлює наявність у нього потреби 

бачити своє «Я» в професії.  

Таким чином, професійна ідентифікація – це процес пошуку сенсу в 

професійній діяльності та результат процесів професійного самовизначення, 

самоорганізації, самоактуалізації, що виявляється в усвідомленні себе пред-

ставником професії і професійного співтовариства, певна ступінь ототоження 

– диференціації себе зі справою та іншими. У звичайному, нормальному стані 

людина в міру і ідентифікується, і відчужується. «Я» як би стягує в вузол ці 

процеси. Реальна людина включена в обидва процеси – ідентифікації та від-

чуження. В силу становлення першого зменшується величина другого. Рівна 

включеність, баланс процесів ідентифікації і відчуження породжують стійку 

ідентичність: «Я = Я». 

Якщо взяти за точку відліку самого суб'єкта, то його повна центрова-

ність на власному «Я» є одночасно відчуженням від інших і може проявляти-

ся в егоцентризмі, егоїзмі та негативізмі. Якщо ж ми говоримо про уподіб-

нення іншій людині, проникненні в її внутрішній світ, емпатії, це означає, що 

при цьому суб'єкт відчужений в тій чи іншій мірі від власних потреб. У цій 

єдності протилежностей немає свідомо негативних або позитивних характе-

ристик, тобто немає «позитивної» ідентифікації або «негативного» відчужен-

ня, і навпаки, бо вони одночасно підтверджують і заперечують одна одну. 

Посилення якоїсь однієї сторони цього двоєдиного процесу ідентифікації–

відчуження може призвести до однобічності особистості: або до її повного 

розчинення в навколишньому (особистість втрачає своє обличчя), або ж до 

іншої крайності – неприйняття, заперечення, тотального відчуження [117]. 

Ідентифікуючи себе з професією, людина прагне до поліпшення проду-

кту праці (А. Маслоу). К. Ясперс описує ідентичність як один з чотирьох фо-

рмальних ознак свідомості «Я». Перша ознака – це почуття діяльності як ус-

відомлення себе в якості активної істоти, друга – це усвідомлення своєї єдно-

сті, третя ознака – усвідомлення власної ідентичності, що означає «я залиша-

юся тим, ким був завжди», і четверта – це усвідомлення того, що Я відрізня-

ється від решти світу [188]. 

Професійна ідентичність – це результат процесів професіонального са-

мовизначення, самоорганізації, самоактуалізації, що виявляється в усвідом-

ленні себе представником професії і професіональної спільноти, певна сту-

пінь ототоження – диференціації себе з справою та іншими. Профідентич-

ність може бути описана через три складові, які в Я-концепції часто визнача-

ють як сукупність установок «на себе»: 

1) когнітивна складова установки (професійні знання і професійні пере-

конання); 
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2) емоційна складова (емоційно-оцінне ставлення до професійних пере-

конань і знань, до самого себе); 

3) поведінкова складова (характер, який може виражатися в поведінці 

через вчинок) [41]. 

Прагнення до професійної ідентичності зачіпає досить глибокі особис-

тісні структури, оскільки пов'язано з проблемою самоусвідомлення себе в сві-

ті об'єктів в цілому. У цьому сенсі професійна ідентичність виступає не зов-

нішньої роллю, але зачіпає структури самостійності. Дане твердження базу-

ється на кількох підставах. По-перше, будь-яка професійна діяльність пов'я-

зана з певною картиною тілесних обмежень, а значить, настільки ж певним 

чином контактує з особистим несвідомим. Можливо, навіть феномен профе-

сійних захворювань (варикозне розширення вен, гіпертонія, ларингіти і фари-

нгіти) в даному контексті є конверсійним симптомом. По-друге, професійний 

простір кількісно дуже великий незалежно від системи вимірювання (час, ко-

ло спілкування і т.д.) і організовано таким чином, що працівник хоча б вісім 

годин на добу звільнений від вирішення екзистенційних питань про своє при-

значення і сенс буття.  

Таким чином, професійна ідентичність працівника постачає його стій-

ким самоописом, який веде до більш високого рівня соціалізації та адаптації. 

Енциклопедичним стало визначення професійної ідентичності як пси-

хологічної категорії, яка відображає усвідомленість особистістю своєї прина-

лежності до певного роду про роду професійної діяльності та професійної 

групи, зумовлюється відповідним трудовим професійним досвідом та спілку-

ванням [123]. Саме об’єктивна та суб’єктивна єдність із обраною професією, 

ділом, професійною групою може забезпечити послідовне засвоєння тих ха-

рактеристик, що їх висуває до індивіда відповідна професійна діяльність 

[185]. 

У психологічних дослідження термін професійна ідентичність часто 

вживається як синонімічний, навіть тотожній, таким поняттям як професій-

ний статус, професійне становлення, професійний саморозвиток, самовизна-

чення у професійній діяльності, професіоналізація [186]. 

В. Падерно розглядає професійну ідентичність як інтегративне утво-

рення, що є рушійною силою розвитку особистості фахівця, характеризується 

ціннісним ставленням до себе (самосвідомість), до професійної діяльності, 

визначає поведінку, образ життя, здатність особи до розпізнавання в профе-

сійній діяльності власних ознак, якостей і властивостей, виступає складником 

особистісної ідентичності, що набуває трансформацій у процесі професійної 

діяльності, взаємодії із суб’єктами професійної діяльності, і є результатом са-

морозвитку, самовдосконалення особистості [108]. 

О. Романішина зазначає, що на формування професійної ідентичності 

впливають різні чинники:  

- зростання мотивації до самопізнання;  

- усвідомлення власних потреб, можливостей, професійних інтересів і 

цінностей;  
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- створення позитивних образів і перспектив професійного й особистіс-

ного майбутнього;  

- постановка цілей для підтримки й розвитку образу Я;  

- надання індивіду максимального зворотного зв’язку в його особистіс-

них проявах, професійній поведінці.  

До основних механізмів становлення й розвитку професійної ідентич-

ності відносять: соціальну категоризацію, соціальне порівняння (міжособис-

тісне та між групове); соціальну ідентифікацію (персоналізація, самовизна-

чення, самоорганізація), між групову дискримінацію [123]. 

Е. Еріксон стверджує, що ідентичність індивіда ґрунтується на двох 

спостереженнях: відчутті тотожності самому собі та неперервності свого іс-

нування в часі і просторі й усвідомленні того факту, що твої тотожність і не-

перервність визнаються оточуючими [46-47]. 

Сучасна українська дослідниця Ж. Вірна виділяє такі форми професій-

ної ідентичності:  контрастно-позитивна, контрастно-негативна, перспектив-

но-позитивна, перспективно-негативна, проміжна [27]. 

‒ Досліджуючи професійну ідентичність, К. Абульханова-Славська ви-

окремила чотири типи ідентифікації у професії:  

‒ 1. Ідентифікація відбувається через вибір професії, що максимально 

відповідає характеристикам особистості (наприклад, якщо особистість схиль-

на до ризику, то вибирає, відповідно, професії, пов’язані з роботою в трудо-

вих умовах, небезпечних для життя). 

‒ 2. Ідентифікація з професією така, що вона уможливлює рух особис-

тості у професії, за ступенем службової кар’єри і ступенем майстерності.  

‒ 3. Тип ідентифікації, за якого рух у професії здійснюється через роз-

виток, удосконалення якостей і здібностей особистості. Якщо в момент вибо-

ру професії здібності знаходяться в потенційному стані, то професія актуалі-

зує їх і відкриє перспективу розвитку особистості.  

‒ 4. Ідентифікація, для якої збігання з професією обумовлене не тільки 

наявністю здібностей, але й творчою активністю особистості в цілому [1]. 

Професійну ідентичність можна тлумачити як сукупність взаємо-

пов’язаних індивідуально-психологічних якостей, рис характеру, особистіс-

них утворень та властивостей, що дозволяють людині зорієнтуватися у про-

фесійному виборі, зупинитися саме на тій спеціальності чи професії, яка від-

повідає внутрішнім запитам людини. Сучасний суспільно-історичний розви-

ток характеризується постійним збільшенням кількості професій, диференці-

ацією професійного знання, що і зумовлює постійну появу все нових і нових 

видів професійної діяльності, що з одного боку полегшує процес вибору про-

фесії для особистості. Знаючи конкретні вимоги до професії, її соціально-

психологічне забезпечення, людина особливо у юнацькому віці, коли власне 

цей вибір є максимально актуальним, може зрозуміти наскільки вона відпові-

датиме цій професійній діяльності та яким чином вона зможе реалізувати свій 

потенціал [69]. 
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У психології праці проблема професійної ідентичності та особливостей 

її формування займає чільне місце у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. 

Ю. Поваренков тлумачить професійну ідентичність із різних сторін профе-

сійного шляху людини, по-перше, визначаючи її як головну умову її розвитку 

і становлення. По-друге, професійна ідентичність пояснюється ним як емо-

ційний стан людини, який супроводжує її у процесі формування ставлення до 

майбутньої або теперішньої професійної діяльності, під час професіоналізації 

та засвоєння відповідних знань, умінь та навичок.  

За Ю. Поваренковим емоційний стан детермінує ставлення особистості 

до себе у процесі здійснення професійної діяльності, розвиває усвідомленість 

свого місця і ролі у тій чи іншій професії, задоволеність рівнем домагань 

суб’єкта праці. По-третє, професійна ідентичність виступає як підструктура 

суб’єкта, що здійснює професійну діяльність та спрямована на те, щоб особи-

стість у процесі професіоналізації намагалася досягти відповідного статусу 

(рівня) професійної ідентичності, що забезпечить їй гармонійний розвиток і 

успіх у трудовій діяльності [41].  

Є. Клімов у своїх дослідженнях вказує на те, що професійна ідентич-

ність формується не у процесі навчання особистості, тобто не на початку 

процесу професіоналізації, а саме на більш пізніх її етапах [61]. Е. Зеєр та 

Л. Шнейдер однак зазначають, що становлення професійної ідентичності від-

бувається на всіх вікових етапах життєвого шляху людини, у тому числі й на 

етапі навчання у вищому закладі освіти, що є власне початковим етапом про-

фесіоналізації [49; 50; 180; 182].  

Заслуговують уваги дослідження професійної ідентичності Л. Шнейдер, 

докторська дисертація якої присвячена дослідженню механізмів розвитку та 

становлення професійної ідентичності у студентські роки, тобто у початковий 

період професіоналізації особистості. Вона виокремила та охарактеризувала 

етапи формування професійної ідентичності, яким відповідають певні етапи 

психічного розвитку людини (починаючи із дитинства) та культурно-

історичного розвитку у соціогенезі.  

Так, Л. Шнейдер встановила наступні етапи:  

- допрофесійний,  

- передпрофесійний, обізнаний, що співпадає із періодом юнацтва, 

- професійний етап, що співпадає із випуском із професійного закладу 

освіти і включенням у трудову діяльність відповідно до отриманого фаху 

[180]. 

‒ О. Єрмолаєва розглядає розвиток професійної ідентичності у кон-

тексті переходу від зовнішніх джерел до внутрішніх, від підкріплення до са-

мопідкріплення особистістю у здійсненні професійної діяльності. На її думку, 

професійну ідентичність детермінують якісні зміни у потребнісно-

мотиваційній сфері особистості, коли відбувається усвідомлення особистих 

потреб, зростає мотивація до самопізнання та саморозвитку, актуалізується 

потреба реалізація потенціалу, прогнозування професійного образу та кар’єри 
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носить позитивний характер і людина передбачає позитивний зворотній зв'я-

зок від здійснюваної професійної діяльності [45]. 

‒ Ряд дослідників проблем професіоналізації та формування професій-

ної ідентичності вказують на рівні її розвитку відповідно до факторів, що її 

зумовлюють. Вони виокремлюють наступні рівні:  

‒ рівень усвідомленості професійних цілей; 

‒ рівень оволодіння професійними знаннями, усвідомлення вимог до 

особистості з боку обраної професійної діяльності, власного потенціалу щодо 

оперування відповідним видом праці у вигляді зразка (моделі діяльності); 

‒ рівень реалізації особистісних потреб і потенціалу на практиці; 

‒ рівень напрацювання індивідуального стилю професійної діяльності; 

‒ рівень вільного здійснення складних професійних завдань та орієнта-

ція на нестандартність у їх вирішенні (творчий підхід до здійснення профе-

сійної діяльності) [37; 95; 178]. 

У дослідженнях проблеми розвитку професійної ідентичності особисто-

сті в цілому виокремлюють дві групи взаємопов’язаних факторів – особистіс-

ні та соціальні (відповідно внутрішні та зовнішні). Під особистісними факто-

рами розуміють цілі, систему цінностей та норм, що зумовлюють життєвий 

шлях людини, під соціальними – домінуючі у суспільстві установки щодо 

професій (перспективність, затребуваність, престижність/непрестижність як 

професії так і закладу освіти) [113; 190].  

А. Асмолов визначає причиною професійного відчуження без прийнят-

тя відповідальності може стати негативно оцінювана своя справа. Людина 

починає її демонстративно уникати, вдаючись до різних способів в одязі, мо-

вленні, манерах. Вимушене професійне відчуження є по суті справи синоні-

мом функціонального вакууму, де відчуженим є професійне майбутнє як таке, 

де людина прагне звільнитися від сприйняття професійної інформації (знань), 

від необхідності здійснювати професійний вибір, від професійно-

обумовлених переживань, від компонентів професійної діяльності [7–9].  

Професійне відчуження на основі прийняття відповідальності передба-

чає вільне володіння професійною роллю, вміння відсуватися від особистого і 

концентруватися на професійній ситуації, вміння свідомо і адекватно викори-

стовувати свій професійний досвід в особистому житті. Це випадок, коли 

«особистість опановує роль та використовує її в різних ситуаціях» [67]. 

 Вимушене професійне відчуження має місце при уникненні зарахуван-

ня себе до низько оцінюємої професійної групи, що проявляється в різномані-

тних формах аж до агресивної ворожості. Без сумніву ланцюг когнітивних і 

розумових процесів визначається за аналогією з соціальної ідентифікацією, 

наведеної І. Коном має місце лише тоді, коли людина виявляє риси, які коре-

люють з рисами негативно оцінюваної групи та її членами [67]. Вимушене 

професійне відчуження здійснюється навмисно, коли люди намагаються при-

ховати свої високо діагностичні професійні риси.  

Професійне відчуження можливо при прийнятті відповідальності, як 

свідомий відхід від професійної групи, справи, окремої людини. Свідоме, до-
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вільне відчуження від інших передбачає звільнення від вимушеного спілку-

вання, необхідності постійно перебувати в формальному контакті, грати з ін-

шими в соціальні ігри, від зовнішніх умов і умовностей життя, від очікувань і 

оцінок іншими людьми, не збігаються зі своїм уявленням про себе, від мані-

пуляцій, спроб вторгнення на територію особистісного простору, від понево-

лення можновладцями. Потребу свідомого професійного відчуження від ін-

ших гостро переживали обдаровані, творчі люди. Вимушене професійне са-

мовідчуження при неприйнятті відповідальності є наслідком неуспішної про-

фесійної ідентифікації [181].  

На думку М. Пряжникова, професійна ідентифікація з іншими може бути 

наповнена «реальним добром по відношенню до інших людей». В даному ви-

падку мова йде про довільну ідентифікацію при прийнятті відповідальності. 

 Відповідно до теорії Теджфела люди борються за позитивну соціальну 

ідентифікацію, і при цьому прагнуть стати членами груп з більш високим ста-

тусом. При неприйнятті відповідальності це виливається в конформізм, праг-

нення до уподібнення, невміння мислити самостійно, небажання ставити пи-

тання і шукати істину, людина віддається «на милість» інших. Найменший ві-

дступ від звичного укладу життя, необхідність прийняти професійне рішення, 

недовга самотність – і людина втрачає себе, прагне врятуватися від своєї не-

проханої свободи, зняти з себе відповідальність за свої професійні дії і вважає 

за краще діяти за вказівкою, трафаретно [116]. 

Таким чином, через професійну ідентифікацію – відчуження відобража-

ється виконавчий механізм профідентичності [182]. 

Динамічний аспект ідентифікації – відчуження, що забезпечує тотож-

ність і відповідність розвитку комунікативно–інтерактивної і емоційно-

мотиваційної сфер особистості, яка здійснюється через персоналізацію в про-

фесійному співтоваристві. Таким чином, в якості полярної характеристики 

професійної ідентичності розглядається професійне відчуження [88; 196]. 

У професійній діяльності втрата професійної ідентичності визначає 

особистісну позицію непричетності і ментальної неналежності до суспільно 

прийнятною для даної професії професійної моралі. Втрата професійної іден-

тичності руйнує соціально значущі професійні структури і відносини, сприяє 

професійному відчуженню. Професія стає лише засобом досягнення інших, 

непрофесійних особистісних цілей, а не способом гармонійного існування 

людини в професійній діяльності. Людина не ідентифікує себе з виконуваною 

діяльністю, не приймає на себе відповідальність за те, що відбувається в ор-

ганізації, не поділяє організаційні цінності.  

Характерними поведінковими ознаками професійної відчуженості є за-

критість у відносинах з колегами, агресивність, брехня як неусвідомлене пе-

рекручування фактів, явна брехня, перебільшення своїх заслуг, цинізм. Все це 

робить співробітника функціонально непридатним до виконання професійної 

діяльності [40]. 

Крім професійного відчуження розвиток професійної ідентичності може 

призвести до трудоголізму і тотальної заглибленості в роботу. Невротичність 
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трудоголіка виражається в наступній симптоматиці: постійне перебування на 

роботі протягом більш ніж десяти годин на добу (незалежно від того, чи є в 

цьому необхідність), відмова від повноцінного особистого життя (дружина та 

діти, як правило, надані самим собі), пріоритет професійної ідентичності над 

усіма іншими і тому подібне. У цьому випадку робота стає неадекватним на-

в'язливим псіхозахистом. Подібно «втечі у хворобу» даний симптом можна 

назвати «втечею в роботу».  

Таким чином, можна резюмувати професійну ідентичність як психоло-

гічну категорію, що характеризує усвідомленість особистісної професійної 

приналежності до обраного виду професії та співвіднесення себе із відповід-

ним професійним співтовариством. Особистість уявляє себе у конкретній 

професії та вибудовує, передбачає власний розвиток і самореалізацію в ній, 

орієнтується на досягнення професійних висот та кар’єрного зростання.  

Професійна ідентичність особистості є динамічним, постійно змінюва-

ним явищем, на розвиток якого впливають взаємопов’язані внутрішні та зов-

нішні фактори. Одним із відповідальних етапів формування професійної іден-

тичності є процес фахової підготовки у відповідних закладах освіти, коли від-

бувається розвиток знань, умінь та навичок майбутньої професійної діяльнос-

ті, засвоєння особливостей її здійснення, співвіднесення особистісного поте-

нціалу із вимогами професії [66]. 

Втрата професійної ідентичності руйнує соціально значущі професійні 

структури і відносини, сприяє професійному відчуженню. Тому прояв профе-

сійного відчуження напряму залежить від рівня професійної ідентичності 

особистості працівника ДСНС. 

Найінтенсивніше процес формування системи ціннісних орієнтацій від-

бувається у студентському (курсантському) віці, разом з оформленням самос-

відомості й професійним становленням.  

Умовами успішної професійної ідентифікації є особистісне включення 

майбутнього фахівця у засвоєння професійної діяльності, професійний досвід 

самостійної діяльності у процесі навчання, побудованого на інтерактивних 

принципах, що забезпечить професійно-особистісний обмін досвідом та за-

кріплення цінностей [10; 13; 58; 158].  

1.4 Психологічні технології профілактики і корекції професійного 

відчуження працівників ДСНС 

У сучасній психологічній практиці досить гостро стоїть проблема запобі-

гання професійного відчуження працівників в різних сферах. Її неповне рішен-

ня призводить до виникнення труднощів у працевлаштуванні, в професійно-

особистісному зростанні. Підготовка сучасного фахівця (рятувальника) повин-

на бути орієнтована на його професійний саморозвиток і самозміну його осо-

бистості. Відповідно до теорії Дж. Сьюпера, людина не усвідомлено шукає 

професію, в якій буде зберігати відповідність своїм уявленням про себе, а 

«входячи в професію», буде шукати здійснення цієї відповідності [11; 36].  
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Аналіз основних напрямків подолання і запобігання професійному від-

чуженню в психології довів наявність декілька підходів до подолання ситуації 

втрати професійної ідентичності людини. Так, О. Соколова і співавтори від-

значають, що сучасне дослідження ідентичності «поділяється на різні сфери 

психології, так що у клінічні дослідження (в основному психоаналітичні) ду-

же недостатньо інтегрована» академічна «психологія; у свою чергу психоана-

літичний напрям давно переглянув методику і конкретний емпіричний мате-

ріал, накопичений за допомогою когнітивної психології та психології розвит-

ку, етнічної та соціальної психології» [129; 174]. 

У вітчизняній психологічній науці існує напрямок досліджень, який 

прийнято позначати як психологію життєвого шляху. Даний підхід бере свій 

початок в подієво-біографічному підході, заснованому Б. Ананьєвим і 

С. Рубінштейном. Ключовим в ньому стало поняття «подія життєвого шля-

ху», який розуміється як поворотний етап, на якому приймаються важливі 

рішення на тривалий час. Також такі поворотні моменти позначаються різни-

ми дослідниками як «важкі життєві ситуації» (Л. Анциферова) і «біографічні 

події» (А. Кронік). Незважаючи на використання різної термінології, автори 

вкладають в ці поняття близький смисловий зміст [125]. 

Дослідники підкреслюють, що обрані суб'єктом способи подолання та-

ких життєвих ситуацій (які зазначено у психологічній літературі як coping 

strategies) в результаті визначають його долю. 

Ситуації набуття людиною своєї ідентичності «зачіпають» деякі базові 

цінності, які мають високу значимість для суб'єкта. Неможливість реалізувати 

їх в конкретних життєвих обставинах і є психологічною сутністю і причиною 

ситуацій життєвого самовизначення особистості. В силу цього специфіка 

стратегій подолання цих ситуацій визначається стрижневими особистісними 

характеристиками і, в свою чергу, детермінує утворення таких. 

Таким чином, якщо представляти процес життєдіяльності як ланцюжок 

взаємодій людини з життєвими ситуаціями, то coping виступатиме в якості 

ситуаційної модифікації життєвого стилю, індивідуального способу взаємодії 

з ситуацією відповідно до її значимістю в житті людини і її психологічними 

можливостями. І головне завдання coping в результаті полягає в забезпеченні 

і підтримці благополуччя людини, її фізичного і психічного здоров'я та задо-

воленості соціальними відносинами. 

Процес формування ідентичності обумовлюється стратегіями подолан-

ня суб'єктом ситуацій ціннісно - смислового конфлікту, які вимагають здійс-

нення вибору, від якого часто залежить напрямок і якість особистісного роз-

витку на подальших етапах його життєвого шляху. 

О. Соколова, Н. Бурлакова розуміють процес формування зрілої іденти-

чності як рух до подолання конфліктів особистісного зростання через розви-

ток вищих форм саморегуляції і гармонізацію існуючих структур. Як ці стру-

ктури вони розуміють «субособистості», різні «ядра», види ідентичності та 

приватні ідентифікації. Тим самим особистість здійснює рух до більшої «са-

мопослідовності», внутрішньої гармонії і цілісності. Так звані проблеми осо-
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бистісного зростання для свого вирішення потребують механізми саморегу-

ляції більш зрілих, ніж «примітивні захисні реакції» [26]. 

Представники зарубіжної психоаналітичної школи (Х. Хартманн, 

Д. Рапопорт), аналізуючи проблему співвідношення механізмів психологіч-

них захистів і стратегій поведінки в значущих життєвих ситуаціях виділили 

ряд істотних фактів, що підтверджують зв'язок специфіки використовуваних 

суб'єктом способів совладания зі ступенем особистісної зрілості і усвідомле-

ності здійснюваних людиною виборів. 

В силу того, що цей зв'язок є взаємоспрямованим, «coping strategies» є 

не тільки фактором, що обумовлює формування ідентичності особистості, а й 

індикатором її готівкового якості (змістовного аспекту) [198]. 

Біографічний метод дослідження, створений на основі ідей Б. Ананьєва 

про життєві події зовнішнього і внутрішнього світу як одиниці життєвого 

шляху, також відкриває широкі діагностичні та психотерапевтичні перспек-

тиви в наданні допомоги особистості в ситуації здобуття своєї ідентичності. 

Розроблені в руслі психології життєвого шляху психобіографічний 

(Л. Бурлачук, О. Коржова, Н. Михайлова), каузометричний (А. Кронік, 

Р. Ахмеров) методи дослідження вже довели свою адекватність пояснюваль-

них принципів при аналізі проблеми взаємозв'язку феноменів ідентичності і 

«coping strategies» [179]. 

Тому проведення порівняльних досліджень «coping strategies» різних 

груп людей на різних етапах їх життєвого шляху дає унікальну можливість 

при необхідності здійснювати психокорекцію процесу становлення ідентич-

ності з урахуванням особистісної та ситуаційної специфічності періодів жит-

тєвого шляху. Це також дозволяє підтримувати особистість в пошуках про-

гресивного напрямку розвитку через демонстрацію більш широкого діапазону 

coping strategies творчого характеру і психологічно грамотне організований 

супровід процесу вибору стратегії поведінки. 

Наступний підхід обгрунтований Л. Шнейдер. Важливими в розвитку 

ідентичності вона вважає такі аспекти: а) незадоволеність своїм образом Я, 

втрата ідентичності "вимиває" людину з контактів і соціального життя, веде 

до втрати сенсу, тобто це стає екзистенціальної проблемою, бо почуття іден-

тичності та екзистенції взаємопов'язані, б) ідентичність визначають манери 

поведінки, одяг, найменування себе, прийняття в навколишньому соціумі, 

тобто важливі "точкові складові"; в) кульмінація в становленні ідентичності – 

перехід від слів до справи, іншими словами, реалізація емоційно-оцінних і ко-

гнітивних аспектів ідентичності через поведінкові патерни, тобто кульміна-

ційним по суті є сплав, єдність думки і слова, слова і вчинку, свідомості і по-

ведінки; г) адаптація до нової ролі поза спілкуванням неможлива, тобто ста-

новлення свого Я неможливо поза «дзеркального Я». 

На основі цього, Л. Шнейдер був розроблений тренінг профідентічності, 

як активний засіб особистісно-позиційного навчання. Мета даного тренінгу - 

створення умов для вироблення кожним учасником своєї позиції в професійних 

ситуаціях, в професійних відносинах щодо образу «Я» і саморозвитку [181]. 
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Завдання тренінгу включають створення умов для усвідомлення своїх 

професійних можливостей, визначення шляхів входження в професійне спів-

товариство і вектора подальшого професійного зростання. Ці завдання вирі-

шуються за допомогою: 1) розвитку рефлексії (що я роблю і в чому сенс того, 

що я роблю); 2) залучення розумових засобів для аналізу прототипу профе-

сійної діяльності; 3) проектування образу професійного майбутнього; 4) вдос-

коналення інтерактивної і перцептивної сторін спілкування; 5) осмислення 

своєї професійної позиції [96]. 

Вибір такої форми як тренінг обґрунтовується автором наступними по-

зиціями. Реальна поведінка індивіда вибудовується відповідно до його Я-

концепції. Людина намагається інтерпретувати події, виходячи з існуючої у 

неї Я-концепції для того, щоб забезпечити відповідність почуттів і поведінки. 

Встановлено також, що зміна професійної складової Я-концепції у різного 

роду групах психотренінгу відбувається під впливом ряду факторів: 1) зрос-

тання мотивації до самопізнання в результаті дії групових норм, які акценту-

ють інтроспекцію; 2) усвідомлення власних потреб, можливостей, професій-

них інтересів і цінностей; 3) створення позитивних образів і перспектив про-

фесійного та особистісного майбутнього, постановка цілей для підтримки і 

розвитку образу Я; 4) надання індивіду максимального зворотного зв'язку про 

його особистісні прояви, професійну поведінку [12; 62; 92; 124; 202]. 

Звертає на себе увагу і діагностика комунікативних деформацій 

Є. Руденського [39]. Для організації корекційної діяльності їм була взята тра-

нстеоретична модель корекції адиктивної поведінки А. Прохорова, 

У. Велісера, Дж. Прочаска. На її основі цим автором була розроблена і адап-

тована програма психокорекції в групі соціальних педагогів. 

Будь-яка професійна діяльність пред'являє до людини певні вимоги й 

накладає своєрідний відбиток на її особистість і весь спосіб життя. Діяльність 

працівника ДСНС характеризується наступними специфічними психологіч-

ними особливостями [107; 109]. 

По-перше, діяльність працівників ДСНС чітко регламентована. Невико-

нання або неналежне виконання працівником своїх професійних обов'язків є 

порушенням закону. Все це в остаточному підсумку породжує підвищену ві-

дповідальність працівника за свої рішення й дії. Це, однак, не означає, що 

працівник ДСНС не вільний у своїх волевиявленнях, у виборі засобів здійс-

нення діяльності, її найбільш раціональної й ефективної організації. До числа 

психологічних особливостей професійної діяльності працівників ДСНС слід 

віднести й наявність широкого тактичного простору, що дається їм у рамках 

норм закону і професійної моралі. 

Іншою психологічною особливістю діяльності працівників ДСНС є ная-

вність владних повноважень. В інтересах справи працівникам надане право в 

необхідних випадках втручатися в особисте життя людей, з'ясовувати обста-

вини, які нерідко намагаються сховати від оточуючих, входити в житло гро-

мадян і т.д. Психологічний стан працівника, наділеного даною владою, ви-

значається, насамперед, високим ступенем відповідальності, а застосування 
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ним своїх повноважень припускає вирішення ряду розумових завдань, що до-

зволяють визначити необхідність і розумність дій, їхню законну основу. Не-

рідко це пов'язане з необхідністю зупинитися на одному з варіантів і тому ха-

рактеризується особливою напруженістю. Уміння розумно, законно користу-

ватися наданою владою – одна з найважливіших професійних вимог до пра-

цівників ДСНС. У значній мірі правомірність і доцільність використання вла-

ди залежить від особистісних якостей працівника [10]. 

Наступною характерною рисою професійної діяльності є широка кому-

нікативність як здатність спілкування із широким за своїм діапазоном середо-

вищем. Вона носить багатобічний і винятковий характер. Багатосторонність 

комунікативності працівника ДСНС полягає у тому, що він спілкується із 

представниками різних вікових категорій, з людьми різних професій, що за-

ймають різний соціальний стан. Це вимагає знання психології людини взагалі 

і психологічних основ спілкування зокрема. 

До специфічних особливостей професійної діяльності працівника 

ДСНС необхідно віднести дефіцит часу й наявність перевантажень у його ро-

боті. Оперативність і швидкість входять до числа основних принципів здійс-

нення професійної діяльності. Зволікання завжди веде до невдачі [163]. 

Напруженість пов'язана і з більшими фізичними і психічними наванта-

женнями, яких зазнає працівників ДСНС через високу екстремальність його 

діяльності, діями в умовах надзвичайної ситуації, впливом різного роду стрес-

факторів, найчастіше наявністю негативного емоційного забарвлення діяль-

ності, тому що працівникові ДСНС доводиться зустрічатися із проявами люд-

ського горя, складними умовами його службової діяльності. 

Ну і звичайно професійну діяльність працівника ДСНС відрізняє яскра-

во виражений пізнавальний характер, що вимагає не тільки різноманітного 

вирішення розумових завдань різного плану і складності, але й організації 

практичного їхнього здійснення [65; 72]. 

Професійне відчуження, як наслідок професійної деструкції, виявляєть-

ся у байдужості до професійних обов’язків і норм, неприйнятті на себе відпо-

відальності за знаходження сенсу професійної діяльності, порушенні профе-

сійних стосунків, розвитку цинічного ставлення до тих, з ким доводиться спі-

лкуватися при виконанні професійних обов’язків, та до професійної діяльнос-

ті взагалі.  

Корекція професійного відчуження має кілька загальних моментів: ког-

нітивний компонент (заснований на зміні уявлень про себе, звільнення від 

стереотипів самосприйняття своєї професійної ролі через рефлексію і зворот-

ний зв'язок, зростання самосвідомості, усвідомленість обраної професії); мо-

тиваційно-поведінковий компонент (формування нових установок в комуні-

кативній взаємодії та ефективних життєвих стратегій, підвищення адаптивних 

можливостей психічної саморегуляції, вироблення ефективних стратегій по-

долання суб'єктом ситуацій ціннісно-смислової кризи); емоційний компонент 

(створення позитивних образів і перспектив професійного та особистісного 

майбутнього, формування позитивного самоставлення). 
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Таким чином, загальнотеоретичний та методологічний рівні розгляду 

існуючих підходів до аналізу проблеми професійного відчуження дозволили 

сформулювати ряд положень, що сприяють більш повному розумінню зазна-

ченого питання: 

1. Відчуження – це втрата людиною почуття власної суб'єктивності 

в спілкуванні зі значущими іншими, втрата ідентичності, а також роз'єднання 

з самим собою і своїм психічним досвідом. У той же час відчуження – це фе-

номен, який несе позитивні особистісні та соціальні функції. Відчуження, бу-

дучи механізмом соціалізації, персоналізації, самовизначення, дозволяє лю-

дині аналізувати свій досвід і надалі його привласнювати, управляти самим 

собою, заново «знаходити» себе, свою ідентичність. 

2. Проблема формування професійного відчуження у процесі профе-

сіоналізації особистості стає все більш актуальною, але недостатньо дослі-

дженою сферою, як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. Аналіз спеці-

альної літератури виявив відсутність загальноприйнятих, систематизованих 

підходів до вивчення професійного відчуження у різних видах професійної 

діяльності. Розглянуті види професійного відчуження, що виділяються різни-

ми авторами, на наш погляд, не розкривають повністю сутності прояву про-

фесійного відчуження у представників ризиконебезпечних професій, що по-

яснюється специфікою їх діяльності й відсутністю досліджень за даною про-

блемою. 

Характерними поведінковими ознаками професійного відчуження є за-

критість у відносинах із людьми, концентрація на предметі, агресивність, со-

ціальне лицемірство, явна брехня, перебільшення своїх заслуг, цинізм. Все це 

робить працівника професійно дезадаптовним, а отже, функціонально непри-

датним до виконання  професійної діяльності. У особистості з ознаками 

професійного відчуження спостерігається зменшення: значущості цінностей 

особистості, що самоактуалізується; мотивації у досягненні цілей; значущості 

сфери суспільного життя і сфери сімейного життя; духовно-моральних цінно-

стей, які приносять духовне задоволення, здатності до саморозкриття в спіл-

куванні і прагненні до емоційних відносин з людьми.  

3. У контексті професійної діяльності професійне відчуження розг-

лядають з точки зору професійної деструкції особистості, яка включає в себе 

особистісну, ціннісно-смислову, когнітивну та мотиваційну сфери.  

Серед основних соціально-психологічних детермінант та факторів про-

фесійного відчуження особистості працівника ДСНС виділяються: викрив-

лення особистісних якостей та ціннісних норм особистості; втрата професій-

ної ідентичності; зниження мотивації; екстремальний характер професійної 

діяльності; кризи професійного розвитку.  

Відповідно до завдань нашої роботи, було уточнено поняття «професій-

не відчуження». Професійне відчуження – це втрата ідентичності з професією 

й професійним співтовариством у цілому, яка проявляється у зміні професій-

ної «Я-концепції» як системи сполучених з оцінкою уявлень пожежного-
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рятувальника про себе як про особистість і як суб'єкта екстремальної профе-

сійної діяльності. 

4. Аналіз сучасних принципів, напрямів, методів і технік психокоре-

кції професійного відчуження довів, що всі спроби запобіганню або мініміза-

ції прояву професійного відчуження поки що залишаються недостатньо ефек-

тивними та розробленими. Тому доцільно розробити програми психокорекції 

та психопрофілактики професійного відчуження працівників ДСНС. Основ-

ними завданнями комплексного психопрофілактичного впливу була редукція 

поточного рівня професійного відчуження, зниження темпів розвитку та за-

побігання виникненню професійного відчуження у працівників ДСНС. Ме-

тою психокорекційної роботи була трансформація професійного відчуження в 

професійну ідентичність або мінімізація його прояву в рятувальників. 

 



 41 

РОЗДІЛ 2  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ, МЕТОДІВ І МЕТОДИК 

ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГРУП ДОСЛІДЖУВАНИХ 

2.1 Методологічні принципи, організація та методи дослідження 

Істотне значення для наукової розробки проблеми виникнення і розвит-

ку професійного відчуження, яке виникає у рятувальників в процесі профе-

сійного становлення, а також для практичної реалізації процедури формуван-

ня психологічної захищеності рятувальників вимагає дотримання ряду прин-

ципових положень, які визначають методологію психологічного дослідження 

даного феномену [27; 123]. 

Основні принципи даного дослідження визначалися специфікою вирі-

шуваних завдань, насамперед, вивченням сучасних підходів щодо проблеми 

професійного відчуження представників ризиконебезпечних професій. 

 Комплексний підхід до вивчення змістовних особливостей професійно-

го відчуження у рятувальників у процесі екстремальної професійної діяльнос-

ті вимагав вживання у дослідженні принципів системного підходу, що перед-

бачає вивчення феномену як цілісного утворення, що розглядається в бага-

тьох зовнішніх і внутрішніх взаємовідношеннях [8; 9]. 

 Відомо, що «відповідно до системного підходу, будь-яке явище вини-

кає й існує в рамках деякої системі явищ. При цьому важливо, що зв’язки між 

явищами, які відносяться до даної системи, виступають не як епізодичні і ви-

падкові взаємодії, а являються суттєвими умовами виникнення, існування і 

розвитку кожного з них, а разом з тим і системи в цілому» (Б. Ломов) [81]. 

 Системний підхід, по-перше, визначає необхідність вивчення людини 

як складної системи, де відбивна, регулятивна і комунікативна функції психі-

ки знаходяться в нерозривному зв’язку з фізіологічними і анатомічними фун-

кціями і структурами індивіда, що взаємодіють між собою і із зовнішнім ото-

ченням; по-друге, розгляд професії рятувальника як складної системи, що 

складається з ряду компонентів; по-третє, вивчення взаємозв’язку і взаємоо-

бумовленості компонентів метасистеми «людина-професія»; по-четверте, ви-

вчення зародження і прояву системних властивостей, а також детермінант, що 

обумовлюють їх специфіку [66]. 

 Таким чином, розгляд явища з позицій системного підходу зумовлює 

необхідність вивчення професійного відчуження рятувальників як прояву 

професійних деструкцій, які утворюються у зв’язку із включенням людини в 

екстремальну професійну діяльність і, в результаті цього, з’являється і оціню-

ється в процесі виконання функцій організації, планування, виконання, коре-

ктування діяльності, направленої на заданий результат.  

 Проте один системний підхід не забезпечує всіх необхідних підстав для 

вивчення професійного відчуження рятувальників. 

 Для цього в нашому дослідженні системний підхід реалізувався в суку-

пності з іншими, конкретнішими науковими підходами і теоріями. Оскільки 
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зазначене дослідження присвячене вивченню професійного відчуження ряту-

вальників, яке виникає внаслідок професійної діяльності в екстремальних 

умовах, воно базується також на принципах діяльнісного підходу – взає-

мозв’язку особливостей психіки і характеристик професійної діяльності: її 

умов, змісту, завдань, організації [18]. 

 Дослідження професійного відчуження рятувальників було побудоване 

також на положеннях суб’єктно-діяльнісного підходу, який спирається на на-

укові ідеї Л. Виготського, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, Б. Ананьєва [5; 28; 

75; 125], і розвинений в працях К. Абульханової-Славської, 

А. Брушлінського, Є. Клімова й інших [1; 25; 61]. А. Брушлінський визначає, 

що поняття «суб’єкт – це людина на вищому рівні діяльності, спілкування, 

цілісності, автономності і так далі» [25]. Є. Клімов сформулював наступне ви-

значення цього поняття: «У загальному вигляді під суб’єктом праці можна 

розуміти системну різнорівневу організацію психіки, що включає ряд власти-

востей людини як індивіда і як особи, відповідних соціальній ситуації розвит-

ку, предмету, цілям, засобам і умовам діяльності» [61]. Становлення людини 

як суб’єкта праці включає формування широкої пізнавальної орієнтованості, 

формування спрямованості, зокрема трудової, засвоєння суспільно виробле-

них способів дій, розвиток ряду особових якостей, здібностей [41; 42]. 

 Особистісний підхіду вивченні професійної діяльності обґрунтований в 

працях К. Абульханової-Славської, К. Платонова, Л. Анциферової та ін. По-

ложення про особистісний підхід у вивченні професійного відчуження приво-

дить до затвердження уявлення про особливості прояву внутрішніх чинників 

діяльності і їх ролі у формуванні цієї системної властивості суб’єкта діяльно-

сті. У вітчизняній психології прийнято положення про те, що особистість – це 

багаторівнева і багатовимірна система психологічних характеристик, які обу-

мовлюють індивідуальну своєрідність, а також стійкість поведінки й діяльно-

сті. Властивості особистості соціально детерміновані, формуються і розвива-

ються протягом всього життя. Важливе положення особистісного підходу – 

це уявлення про цілісність особистості, про необхідність розгляду її як єднос-

ті різних систем, регулюючих різні види її соціально значимої діяльності [1]. 

Отже, викладені вище методологічні принципи лягли в основу дослі-

дження рівня професійного відчуження та його психологічних особливостей у 

працівників ДСНС. 

У дослідженні взяли участь працівники ДСНС (чоловіки), що знаходилися 

на різних стадіях професійного становлення (всього 352 особи) у віці від 21 до 

55 років. Експериментальне дослідження виконувалось у пожежно-рятувальних 

підрозділах ГУ ДСНС України у Харківській області та У ДСНС України у Чер-

нігівській області (за місцем проходження служби досліджуваних). 

Мета, завдання, гіпотеза дослідження визначили логіку експеримента-

льної роботи, яка проводилась у декілька етапів. 

1) Пошуковий етап – визначена наукова проблема, стан її розробленості 

у вітчизняній та зарубіжній психології, окреслені підходи щодо її вирішення, 
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розроблено початкові принципи та методологія дослідження, сформульовано 

робочу гіпотеза. 

2) Практичний етап включав в себе підбір надійних та валіднихметодик, 

релевантних предмету дослідження; обґрунтування вибірки досліджуваних; 

організацію й проведення емпіричного дослідження. Основним результатом 

цього етапу стало виділення працівників ДСНС з різним рівнем професійного 

відчуження та статистичне порівняння психологічних особливостей за різни-

ми сферами особистості між групами досліджуваних. 

3) Теоретико-узагальнюючий етап, у межах якого проводився концеп-

туальний аналіз, систематизація та узагальнення результатів дослідження, 

зроблено основні висновки, здійснено апробацію та впровадження основних 

результатів, визначено перспективи подальшого дослідження. 

Етапи дослідження, пов'язані із вивченням особливостей професійного ві-

дчуження працівників пожежно-рятувальних підрозділів, проводилися з викори-

станням як загальнонаукових, так і спеціальних методів дослідження, а саме: 

- теоретичні методи (аналіз наукової літератури та керівних докумен-

тів, які регламентують діяльність підрозділів ДСНС [115], узагальнення 

отриманої інформації, системний аналіз та інтерпретація даних); 

- емпіричні методи (методи спостереження, бесіди, анкетування, пси-

ходіагностичні методики);  

- методи математичної статистики. 

Психодіагностичний інструментарій, що використовувався в ході на-

шого дослідження, крім стандартних психометричних (валідність, надійність 

та ін.), мав відповідати таким вимогам: 

- бути досить компактними й зручними для застосування в умовах ма-

сових психодіагностичних обстежень; 

- дозволяти проводити як групове (до 20–30 чоловік одночасно), так і 

індивідуальне обстеження кандидатів; 

- містити в собі існуючий нині стандартний набір психодіагностичних 

методик, рекомендований для використання практичними психологами 

ДСНС. 

У процесі роботи було використано такі психодіагностичні методики: 

1) для дослідження рівня прояву професійного відчуження використо-

вувалась методика вивчення статусів професійної ідентичності (А. Азбель, 

А. Грєцов), адаптована Н. Єгоровою [43]; 

2) для дослідження психологічних особливостей працівників ДСНС з 

різним рівнем прояву професійного відчуження: 

- особистісної сфери – Гіссенський особистісний опитувальник [32] та 

Фрайбурзький багатофакторний особистісний опитувальник (FPI) [193]; 

- мотиваційної сфери – опитувальник вивчення професійної мотивації 

рятувальників Ю. Бессонової [21]; 

- когнітивної сфери – методика семантичного шкалювання (особистіс-

ний сенс та суб’єктивне сприйняття) [120], репертуарний тест рольових 

Дж. Келлі [91; 194] та кольоровий тест М. Люшера [82]; 
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- ціннісно-смислової сфери – методика дослідження особистісних цін-

ностей KVS-3 Д. Каширського [57] та ціннісний опитувальник Ш. Шварца 

[56; 200].  

У зв’язку з тим, що більшість методикпсиходіагностичного апарату, 

використаного у роботі, досить докладно описані у відповідній науково-

методичній літературі, ми наводимо лише їх коротку характеристику. 

Методика вивчення статусів професійної ідентичності (А. А. Азбель, 

 А.Г. Грєцов), адаптована Н. М. Єгоровою 

‒ Використана у дослідженні методика «Вивчення статусів професійної 

ідентичності», враховуючи полярність у визначенні понять ідентичність –

відчуження та виходячи з цілей і завдань дослідження, дозволяє визначити 

рівень прояву професійного відчуження та сформувати групи досліджуваних 

рятувальників. Пропонований варіант опитувальника статусів професійної 

ідентичності призначений для професіоналів, які перебувають на різних ста-

діях професійного становлення особистості: професійної адаптації, первинної 

та вторинної професіоналізації, професійної майстерності, постпрофесіоналі-

зму. 

‒ Методика складається з 20 тверджень, за кожним з яких можливі чо-

тири варіанти відповідей. Досліджуваному пропонується вибрати один, який 

найбільш повно висловлює його думку. В цій методиці визначається ступінь 

значущості або незначущості за 4 статусами професійної ідентичності, а саме: 

1) передчасна (нав’язана) професійна ідентичність; 2) досягнута (сформована) 

професійна ідентичність; 3) дифузна професійна ідентичність (невизначений 

стан професійної ідентичності); 4) мораторій (криза професійного вибору). 

Чим вища сума балів за однією чи декількома зі шкал, тим більшою мірою 

судження в запитаннях притаманні для досліджуваного. На основі отриманих 

результатів можливо виділити статуси професійної ідентичності та професій-

ного відчуження, які будуть значущими або не значущими для досліджуваних 

[43]. 

Гіссенський особистісний опитувальник (GBB) 

‒ Гіссенський особистісний опитувальник (Giesener Beschwerdebogen, 

GBB) був розроблений в 1968 році колективом німецьких вчених на базі пси-

хосоматичної клініки Гіссенського університету. Опитувальник включає 3 ва-

ріанти одних і тих самих 40 біполярних тверджень («Я», «Він», «Вона»). Ва-

ріанти призначені для отримання незалежної характеристики досліджуваного; 

порівняння даних самохарактеристики з незалежною характеристикою роз-

ширює можливості індивідуальної діагностики; робить його особливо зруч-

ним для соціально-психологічних досліджень. В основу Гіссенського особис-

тісного опитувальника входить 6 шкал, які мають полярні полюси. 

Основна відмінність Гіссенського особистісного опитувальника від ін-

ших психологічних тестів полягає в тому, що він значною мірою враховує со-

ціальні установки і реакції особистості, що робить його придатним не тільки 
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для дослідження особистості, але і для аналізу соціальних відносин, особливо 

міжособистісних відносин в малих групах.Діапазони застосування даного 

опитувальника завдяки його компактності і структурі можуть бути дуже різні. 

Особливості структури опитувальника в тому, що він дозволяє враховувати 

особистісні та соціально-психологічні змінні, які дають можливість не тільки 

дослідити відповідні характеристики, а й встановлювати зв'язки між внутріш-

ньо особистісними і міжособистісними змінними, співвідносити особистісні 

ознаки з міжособистісними взаємодіями, соціальною поведінкою, соціальни-

ми установками і реакціями особистості [32]. 

Фрайбурзький багатофакторний особистісний опитувальник (FPI) 

Фрайбурзький особистісний опитувальник (Freiburg Personality Inventory, 

FPI) є багатофакторним особистісним опитувальником для обстеження дорос-

лих. Він призначений для діагностики станів та властивостей особистості, які 

мають першочергове значення для процесу соціальної адаптації та регуляції 

поведінки. Опитувальник містить висловлювання, які стосуються способів по-

ведінки, емоційних станів, орієнтацій, ставлення до життєвих труднощів і т.п.  

Особистісний опитувальник створено головним чином для прикладних 

досліджень з урахуванням досвіду створення та застосування таких широко 

відомих опитувальників, як 16PF, MMPI, ЕРI та ін. Шкали опитувальника 

сформовані на основі результатів факторного аналізу і відображають сукуп-

ність взаємопов'язаних факторів. Опитувальник призначений для діагностики 

станів і властивостей особистості, які мають першорядне значення для проце-

су соціальної адаптації та регуляції поведінки. 

Існує 4 форми опитувальника (А, В, С, К). Форма В містить 114 твер-

джень – саме вона була використана в нашому дослідженні [193].  

Опитувальник вивчення професійної мотивації рятувальників 

Ю. В. Бессонової 

Опитувальник вивчення професійної мотивації рятувальників дає змогу 

вивчити ступінь значимості професійних мотивів, цілей діяльності, способів і 

умов їхньої реалізації у фахівців з різним рівнем професійного відчуження. 

Опитувальник включає чотири компоненти. Перший компонент відо-

бражає зміст семи основних мотивів діяльності. У процесі його розробки за ос-

нову був узятий перелік мотивів, виділених А. Маслоу й Ш. Шварцем. Такими 

мотивами є прагнення: до професійного успіху (досягнення високих професій-

них результатів і почуття задоволеності, кар'єрний зріст, професійне вдоскона-

лення), до забезпечення безпеки й збереженню здоров'я (профілактика травма-

тизму, функціональні розлади у наслідок впливу шкідливих факторів професій-

ної діяльності, порушення фізичного й психічного здоров'я), до матеріального 

благополуччя (певний рівень заробітної плати, винагороди), до пізнання (розши-

рення й поглиблення професійних знань, ознайомлення із суміжними професія-

ми), до спілкування (установлення й зміцнення особистих контактів, дружніх ві-

дносин, обмін професійним досвідом), до соціальних досягнень (досягнення 
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високого соціального статусу, входження до складу неформальних груп за віко-

вими, професійними та іншими інтересами), до самовизначення, тобто самовдо-

сконалення, саморозвитку, самоствердження (освоєння нових прийомів діяль-

ності, підвищення стійкості до екстремальних факторів, досягнення бажаного 

професійного статусу, розвиток професійно важливих якостей). 

Другий компонент методики включає найбільш значущі й ті, які згаду-

ють часто в ході експертного опитування професійні цілі – змістовий бік мо-

тивів діяльності рятувальника, що розкриває професійну спрямованість неспе-

цифічних загальновиробничих мотивів. Було виділено 16 груп цілей: досягнен-

ня високих професійних результатів, почуття задоволеності, професійного вдос-

коналювання, професійного (кар'єрного) росту, безпеки й збереження здоров'я, 

високого соціального статусу, матеріальних благ, результатів у самопізнанні, 

установлення й зміцнення особистих контактів, входження до складу неформа-

льних груп, ідентифікація зі значущою людиною, особистісне самовдоскона-

лення, самореалізація, пошук «гострих відчуттів», прояв творчих здібностей, 

уникання небажаних подій. 

Третій компонент опитувальника включає перелік способів досягнення по-

ставлених цілей. У конкретних умовах професійної діяльності й під час виконан-

ня певних завдань можуть використовуватися різні прийоми для досягнення од-

нієї й тієї ж мети, найбільш значущі з яких увійшли в перелік способів досягнен-

ня виділених раніше шістнадцяти цілей діяльності.  

Четвертий компонент опитувальника спрямований на виявлення умов 

реалізації конкретних способів досягнення цілей і основних мотивів професій-

ної діяльності. Було виділено п'ять груп цих умов: суб'єктні, що включають 

психологічні (здібності, інтереси, професійно важливі якості); фізичні (стан 

здоров'я); професійні (рівень загальної підготовки, наявність необхідних для 

виконання професійної діяльності знань та умінь, досвідченість, інформова-

ність про характер роботи й т.ін.); організаційні (місце розташування роботи, 

на скільки зручно добиратися на роботу громадським транспортом, режим 

праці й відпочинку, змінність та ін.); матеріальні (розмір оплати праці, премії, 

пільги); соціальні (суспільна думка про професію, психологічний клімат у ко-

лективі й т.ін.). 

Викладена структура опитувальника реалізовувалася в процедурі інди-

відуального обстеження, у ході якого досліджувані оцінювали за п'ятибаль-

ною шкалою індивідуальну значущість кожного з компонентів методики (5 

балів – найбільш значущий, 1 бал – найменш значущий) [21]. 

Методика семантичного сприйняття образу «пожежного-

рятувальника» 

Метод семантичного диференціалу дозволив вивчити особистісне 

сприйняття, соціальні установки, стереотипи та інші емоційно насичені, слабо-

структуровані і малоусвідомлювані форми узагальнення. Результатом застосу-

вання семантичного диференціала є створення групового семантичного прос-
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тору. Семантичне шкалювання дало змогу оцінити не так саме поняття «поже-

жний-рятувальник», як сприйняття реальності, яке стоїть за ним. 

Після проведення методу асоціативного експерименту було розроблено 

бланк методики семантичного шкалювання. Окрім категорій, отриманих на ос-

нові результатів асоціативного експерименту, в експериментальний набір 

увійшли частина шкал класичного семантичного диференціала Ч. Осгуда і се-

мантичного диференціала В. Петренко [110]. 

Після фіксації результатів анкетування, з метою візуальної оцінки особ-

ливостей за окремими параметрами, проводиться первинний аналіз даних та 

формуються семантичні профілі шкал сприйняття образу пожежного-

рятувальника для досліджуваних обох груп, що дозволило провести непряму 

експертну оцінку досліджуваних об’єктів і явищ, визначити приховане став-

лення до них, структуру неусвідомлюваних змістів, а також дозволило вияви-

ти особливості категоріального аналізу. 

Репертуарний тест рольових конструктів Дж. Келлі 

Репертуарний тест рольових конструктів Дж. Келлі (Role Construct 

Repertory Grid Test) був створений на основі теорії конструктів, розробленої 

Дж. Келлі, і призначений для діагностики особистісних конструктів. 

Тест призначений для оцінки важливих конструктів, які людина вико-

ристовує при інтерпретації значущих людей або понять у її житті. Репертуар-

на решітка являє собою матрицю, стовпцям якої відповідає певна група об'єк-

тів, при цьому в ролі об'єктів можуть виступати люди, предмети, поняття, ві-

дносини. Рядки матриці являють собою конструкти, які ми виявляємо у дос-

ліджуваних за допомогою спеціальних прийомів і процедур. 

Нами були задані об'єкти згідно з тематикою нашого дослідження і від-

повідно до професійної спрямованості досліджуваних. У нашому дослідженні 

об'єктами виступають основні поняття професійної діяльності працівників 

ДСНС: «Рятувальник»; «Система ДСНС»; «Професіоналізм»; «Я-

професіонал»,які досліджуваним необхідно було оцінити (ідентифікувати, 

ототожнити) своє суб’єктивне ставленням до професії. Всі професійно-

важливі поняття були розподілені на високий, середній та низький рівень іде-

нтифікації. 

Ця методика дозволила виявити особистісну самоідентифікацію 

(суб’єктивне сприйняття) до професії рятувальника у працівників ДСНС з рі-

зним рівнем професійного відчуження. Якщо особистісні конструкти не до-

зволяють людині «успішно» прогнозувати або інтерпретувати події, то вони 

можуть бути змінені, або людина може від них відмовитися [91; 194]. 

Методика дослідження особистісних цінностей KVS-3 Д. В. Каширського 

За допомогою методики KVS-3 Д. Каширського було досліджено особ-

ливості ціннісно-смислової сфери, що дало можливість діагностувати 

суб’єктивні цінності, рівень самореалізації та задоволеність різними сферами 

життя працівників ДСНС. 
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Досліджуваним пред'являвся список з 25 життєвих сфер (галузей), які 

їм було потрібно оцінити за 9-бальною Лікертівською шкалою (від -1 до 7). 

Шкала має високу чутливість і дозволяє диференціювати різні відтінки сенсу, 

певні його межі, за допомогою різноманітних варіантів ставлення до пропо-

нованої ціннісної категорії – від її неприйняття або байдужого до неї ставлен-

ня, до проголошення як найбільш значущої суб'єктивної цінності. 

Методика KVS-3 являє собою конкретну реалізацію методу експліцит-

ної діагностики системи цінностей людини, коли досліджувані висловлюють 

своє ставлення до заздалегідь підготовленого психологом списку життєвих 

сфер, створеному, в цьому випадку, на основі ретельної попередньої роботи 

за методом фокус-груп. 

Використовуваний же ж у роботі семантичний диференціал, що є, по 

суті, ціннісним диференціалом, являє собою метод імпліцитної діагностики 

системи цінностей, оскільки він спрямований на виявлення суб'єктивних сен-

сів, що приписуються досліджуваними присвоєним ціннісним категоріям. 

Використання в психологічному дослідженні цінностей методів експліцитної 

та імпліцитної діагностики дозволяє виконувати необхідні зіставлення різних 

вибірок досліджуваних, не тільки приймаючи до уваги важливість для них рі-

зних життєвих сфер, а й розкриваючи семантичне (психологічне, відображе-

не, смислове) забарвлення тієї чи іншої об'єктивної цінності, існуючої в куль-

турі у вигляді знаку чи значення. У такий спосіб цей методичний хід дозволяє 

вивчати цінність як психологічне утворення не тільки на рівні наявності її в 

психіці у вигляді знака або значення, але й на рівні сенсу, який їй приписує 

суб'єкт [57]. 

Ціннісний опитувальник Ш. Шварца 

Ціннісний опитувальник розроблений Шалом Шварцем (Schwart 

Shalom H.) в 1992 році. У процесі його розробки автор використовував мето-

дику Рокича, якісно модифікувавши, розширивши й удосконаливши її конце-

птуальну базу. 

Ціннісний опитувальник Ш. Шварца застосовується для дослідження 

динамічних змін цінностей як в групах (культурах) у зв'язку зі змінами в сус-

пільстві, так і для особистості у зв'язку з її життєвими проблемами. Під цін-

ностями Шалом Шварц мав на увазі «пізнані» потреби, які безпосередньо за-

лежать від культури, середовища, менталітету конкретного суспільства. В ос-

нові опитувальника Шварца лежить теорія, згідно з якою всі цінності поділя-

ються на соціальні та індивідуальні. «Коло цінностей Шварца» також відо-

бражено у нашому дослідженні, яке візуально вказує на співвідношення деся-

ти основних людських цінностей для досліджуваних обох груп. 

Опитувальник Шварца складається з двох частин: 

- перша частина опитувальника призначена для вивчення цінностей, рі-

внів нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів особистості, які 

впливають на неї. Список цінностей складається з двох частин: іменників і 



 49 

прикметників, що включають 57 цінностей. Досліджуваний оцінює кожну з 

запропонованих цінностей за шкалою від 7 до -1 балу; 

- друга частина опитувальника Шварца являє собою профіль особистос-

ті. Складається з 40 описів людини, що характеризують 10 типів цінностей. 

Для оцінки описів використовується шкала від 4 до -1 балу [56; 200]. 

Колірний тест М. Люшера 

Тест Люшера (Lüscher-Test) заснований на припущенні про те, що вибір 

кольору відображає нерідко спрямованість досліджуваного на певну діяль-

ність, настрій, функціональний стан і найбільш стійкі риси особистості. Ко-

льорова діагностика тесту дозволяє виміряти психофізіологічний стан особи-

стості працівника ДСНС, його стресостійкість, активність та комунікативні 

здібності. 

Розроблена М. Люшером перша редакція тесту опублікована в 1948 ро-

ці. На цей час існує два варіанти тесту Люшера: короткий і повний. У нашому 

дослідженні ми використовуємо «Восьмикольоровий тест Люшера» (корот-

кий варіант), у процесі застосування якого використовується набір (таблиця) з 

восьми кольорів: сірого (умовний номер – 0), темно-синього (1), синьо-

зеленого (2), червоно-жовтого (3), жовто-червоного (4), червоно-синього або 

фіолетового (5), коричневого (6) і чорного (7). 

Сама процедура тестування полягає в упорядкуванні кольорів дослі-

джуваним за ступенем їх суб'єктивної приємності. Інструкція передбачає про-

хання відволіктися від асоціацій, пов'язаних з модою, традиціями, загальноп-

рийнятими смаками і спромогтися обрати кольори, виходячи тільки зі свого 

особистого уподобання. 

Результати колірної діагностики Люшера дозволяють надати індивідуа-

льну оцінку і дати професійні рекомендації про те, як можна уникнути психо-

логічного стресу і фізіологічних симптомів, до яких цей стрес і приводить. 

Крім того, тест Люшера надає додаткову інформацію для психотерапії [82]. 

Отже, для діагностики психічних особливостей працівників ДСНС з рі-

зним рівнем прояву професійного відчуження було підібрано методики, які 

відповідають меті та завданням дослідження, широко відомі, багаторазово 

перевірені та визнані як вітчизняними, так і зарубіжними психологами.  

Отриманий у ході дослідження великий масив первинних даних вима-

гав застосування як одновимірних, так і багатовимірних методів математич-

ної статистики, а саме: 

підраховувалися прості описові статистики (середнє значення – m, 
стандартне відхилення – σ, процентилі – p, абсолютна частота – f, медіана 
– Ме); 

використовувалися параметричний t-критерій Стьюдента для не-
залежних вибірок та непараметричний критерій U-Манна-Уiтнi; 

також використовувалися параметричні та непараметричні методи 
порівняння двох вибірок досліджуваних, χ2-критерій Пірсона, кореля-
ційний аналіз (коефіцієнт рангової кореляції Спірмена); 
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з багатовимірних методів математико-статистичного аналізу пер-
винних даних застосовувався кластерний аналіз; 

параметричний t-критерій Стьюдента також використовувався для 
перевірки ефективності психокорекційної програми щодо зменшення рі-
вня прояву професійного відчуження [68; 101]. 

Статистична обробка отриманих даних проводилася за допомогою при-

кладних програм статистичного пакета Statistica 10.0 та SPSS 23 на персона-

льному комп’ютері, що забезпечило використання загальноприйнятих одно-

вимірних статистик і багатовимірних математико-статистичних методів. 

2.2 Дослідження особливостей прояву професійного відчуження  

у працівників ДСНС 

У своїй роботі під час вибору інструментарію ми зіткнулися з тим, що 

безпосередня фіксація професійного відчуження ускладнена з огляду на об'є-

ктивні і суб'єктивні обставини. 

Фахівці, що працюють у підрозділах ДСНС, відповідають нагальній по-

требі суспільства в запобіганні, профілактиці та захисті від надзвичайних си-

туацій. Діяльність працівників ДСНС протікає в постійному стресі і у повсяк-

денній практиці пов'язана з екстремальними умовами, впливом великої кіль-

кості стресогенних чинників, що вимагають від рятувальників психологічної 

стійкості та особливої психологічної підготовки. Тому ця категорія професіо-

налів – бійців, командирів відділень, начальників караулів, начальників час-

тин сама гостро потребує психологічного супроводу професійної діяльності, 

негативні фактори якої можуть призвести до формування у них професійного 

відчуження [44; 161]. 

Наслідками професійного відчуження виступають: професійний маргі-

налізм, спотворення ціннісних норм особистості співробітників, відсторонен-

ня, замкнутість, рефлективний відхід професіонала від професійного співто-

вариства і професії, тобто втрата професійної ідентичності. У сучасному світі 

ідентифікація справжнього професіонала з професійною діяльністю має вели-

ке значення, особливо, якщо мова йде про професію, від якої залежить доля 

людини в будь-якій надзвичайній ситуації. Саме значення слова «ідентич-

ність» (лат. Іdenticus– тотожний, однаковий) виявляється у зосередженості 

людини на собі, в ототожненні її з соціальною групою та оточенням, у визна-

ченні цінності людини та її соціальної ролі [27]. 

Спираючись на аналіз існуючих досліджень, професійну ідентичність 

слід розуміти як психологічну категорію, що характеризує усвідомленість 

особистісної професійної приналежності до обраного виду професії та спів-

віднесення себе з відповідним професійним співтовариством. Особистість уя-

вляє себе у конкретній професії та вибудовує, передбачає власний розвиток і 

самореалізацію в ній, орієнтується на досягнення своїх професійних висот та 

кар’єрного зростання. Тому прояв професійного відчуження напряму зале-

жить від рівня професійної ідентичності особистості працівника ДСНС. 
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Для дослідження особливостей прояву професійного відчуження 

та,відповідно до мети нашої роботи, всі досліджувані були продіагностовані 

за допомогою методики вивчення статусів професійної ідентичності 

(А. Азбель, Г. Грєцов), адаптованої Н. Єгоровою [43]. 

Первинну статистичну обробку отриманих результатів проведено з ви-

користанням z-шкали перетворення даних (m = 0; δ = 1). Такій процедурі ста-

ндартизації були піддані всі шкали професійної ідентичності досліджуваних. 

Отримані під час такого лінійного перетворення дані точно відповідають від-

носній величині різниці первинних показників. Використання z-шкали дозво-

ляє порівнювати результати одних і тих самих досліджуваних в різних шка-

лах тесту [68]. Цінність z-перетворених даних полягає в тому, що виразивши 

результати кожного окремого досліджуваного за всіма показниками в z-

шкалі, виникає можливість охарактеризувати результати досліджуваного од-

ним числом (інтегральним сумарним z-показником). 

Для приведення до єдиних нормативів процедури експерименту і вимі-

ряних психологічних показників було використано процес стандартизації. Ста-

ндартизація служить, насамперед, для створення умов і можливості зіставлен-

ня експериментальних даних, отриманих за допомогою методик різної розмір-

ності. У результаті обробки тестових показників отримують первинні бали, які 

переводяться в стандартні оцінки, побудовані відповідно до закону нормально-

го розподілу. Стандартизація забезпечує можливість переходу від результатів 

виконання тесту певною кількістю осіб до їх психологічних характеристик. 

Кластерний аналіз використовувався з метою виділення в первинних 

даних таких однорідних підмножин, щоб об'єкти в середині груп були схожі 

один на одного, а об'єкти з різних груп – не схожі. Нині налічують сотні алго-

ритмів класифікації багатовимірних спостережень, і кількість нових процедур 

продовжує зростати. Тому слід було з'ясувати, який саме алгоритм класифі-

кації найбільш адекватний емпіричному матеріалу.  

Найбільш адекватним алгоритмом кластеризаціїотриманих даних є ме-

тод Уорда (Ward's method), спрямований на об'єднання близько розташованих 

кластерів [68]. Застосування кластерного аналізу дозволило нам виявити се-

ред досліджуваних групи з різними статусами професійної ідентичності. 

Спочатку, щоб розділити сукупність досліджуваних на групи за різними 

статусами професійної ідентичності, було використано ієрархічний кластер-

ний аналіз (Рисунок 2.1).  

На рисунку 2.1 наведено вертикальну деревовидну дендрограмму. Вер-

тикальна вісь такого графіка є віссю міжкластерної відстані, а по горизонта-

льній осі відмічено досліджуваних, які використовувалися в аналізі. На діаг-

рамі показано етапи об’єднання досліджуваних у класи за статусами профе-

сійної ідентичності. 

Візуально та за допомогою графіка поетапної зміни міжкластерної відс-

тані раціонально виділити три кластери досліджуваних для подальшого аналі-

зу нашого дослідження: 1-й кластер – працівники ДСНС, які ідентифікують 

себе з професією; 2-й кластер – працівники ДСНС з ознаками професійного 
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відчуження (не ідентифікують себе з професією); 3-й кластер – працівники 

ДСНС, які не визначилися з професійною ідентичністю. 
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Рис. 2.1 ‒ Дендрограмма кластеризації працівників ДСНС за статусами професійної 

ідентичності 

 

Після цього був використаний ітераційний метод кластеризації (Рису-

нок 2.2). Серед таких найбільш популярним методом є метод k-середніх 

Мак-Кіна, в якому, на відміну від ієрархічних методів, сам експериментатор 

задає число кінцевих кластерів, яке зазвичай позначається як «k». 

Встановлено, що результати досліджуваних першого кластеру 

(114 досліджуваних) дають можливість віднести працівників ДСНС як профе-

сіоналів, які ідентифікують себе з професією, оскільки у них чітко виражені 

показники за статусами передчасної (нав’язаної) професійної ідентичності та 

досягнутої (сформованої) професійної ідентичності, а за статусами: дифузної 

професійної ідентичності та мораторію (кризи професійного вибору) – показ-

ники низькі. 

Вищевказаних досліджуваних можемо охарактеризувати як працівни-

ків, які набувають професію і працюють в системі ДСНС і надалі. Цей вибір 

був зроблений ними або самостійно, або елементи професійної ідентичності 

формуються внаслідок ідентифікації з батьками або іншими значущими лю-

дьми (авторитетами).Тому вони можуть залежати від думки та критики своїх 
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авторитетів. Сприйняті ними у такий спосіб цілі, цінності та переконання мо-

жуть бути схожими з авторитетами або відображати очікування авторитетів 

(батьків, друзів, людей, з яких вони беруть приклад).  

 
 

 
 

Рис. 2.2 ‒ Графік середніх значень статусів професійної ідентичності за трьома  

кластерами 

 

Такі професіонали сприймають свою роботу як обов’язок. Вони зазви-

чай виявляють високу вірність місцю служби та обраній професії, можуть і 

змінити посаду, але все одно прагнутимуть залишитися працювати в системі 

ДСНС. Ці працівники реалізують себе в системі ДСНС, ідентифікують себе з 

професією і з відповідальністю ставляться до професійних завдань. 

Також їх можна охарактеризувати як працівників, які мають позитивне 

ставлення до служби. Ці працівники високо оцінюють свої професійні якості, 

опинившись у кризі, спроможні будуть знайти вихід та дати раду своїм емоці-

ям для позитивного вирішення конфліктної або будь-якої іншої ситуації в про-

фесійній діяльності. У своїй службовій діяльності дотримуються норм профе-

сійної етики та приділяють увагу самовдосконаленню своїх знань, умінь та на-

вичок. Вони мають професійні цілі та будують плани щодо свого професійного 

майбутнього.Вільно володіють професійною роллю, вміють відсуватися від 

особистого і концентруватися на професійній ситуації, вони свідомо і адекват-

но використовують свій професійний досвід в особистому житті. 

Працівники ДСНС, які увійшли до першого кластеру, щиро зацікавлені 

в тій справі, якою займаються, вважають її своїм покликанням. Такі праців-

ники зазвичай досягають високого рівня професіоналізму і знають собі ціну. 
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Вони упевнені у правильності свого професійного вибору і не схильні його 

змінювати. Такі особистості приділяють увагу професійним традиціям, цінно-

стям та смислу творчої діяльності. Для них характерно проявляти співробіт-

ництво і співпереживання в колективній професійній діяльності. Обговорення 

значущих питань відбувається переважно в межах професійної групи. Це лю-

ди, які самоактуалізовали свій ідеал «Людини-Майстра» та реалізують свої 

творчі можливості під час праці. Вони обирають взірцеві стратегії, етичні 

цінності та прагнуть до самовдосконалення в професійній діяльності. Дося-

гаючи вищих, гідних цілей професійної діяльності, вони несуть відповідаль-

ність за свої дії перед суспільством. 

У такого професіонала сформовано мотиваційно-ціннісне ставлення до 

своєї діяльності і стійкий образ «Я». Цей статус мають працівники, які прой-

шли період кризи, самовизначились і сформували певну сукупність особисті-

сно значущих для них цілей, цінностей і переконань. Вони знають, хто вони, 

чого хочуть і відповідно структурують своє життя. Таким людям властиво 

почуття довіри, стабільності, оптимізму щодо майбутнього. Усвідомлення 

труднощів не зменшує прагнення дотримуватися обраного напрямку. Свої ці-

лі, цінності і переконання такі професіонали переживають як особистісно 

значущі, які забезпечують їм почуття спрямованості і осмисленості життя. 

Наступний, другий кластер (98 досліджуваних) характеризує дослі-

джуваних як працівників ДСНС з ознаками професійного відчуження, які не 

ідентифікують себе з професією, оскільки у них полярно виражені результати 

в порівнянні з досліджуваними першого кластеру, а саме: чітко виражені по-

казники за статусами дифузної професійної ідентичності та мораторію (кризи 

професійного вибору), а за статусами передчасної (нав’язаної) професійної 

ідентичності та досягнутої (сформованої) професійної ідентичності отримано 

низькі показники. 

Результати свідчать про те, що у таких працівників напевно відсутні ав-

торитети в їхній професійній діяльності, і як наслідок – вони ставляться до 

своєї справи та професійних обов’язків зневажливо та менш відповідально. 

Вони мають більше самостійності у визначенні свого професійного майбут-

нього та можливості змін в житті. Зазначені працівники можуть відступати 

від звичного укладу життя та самостійно приймати професійні рішення. Їхня 

професійна ідентифікація формується в результаті самостійного пошуку і ви-

бору. Вони сприймають свою професійну діяльність як засіб задоволення сво-

їх матеріальних потреб та прагнуть почувати себе в суспільстві, як людина 

яка «хоч десь працює». Ці працівники мислять врозріз з думкою групи, мають 

власну думку та приймають самостійні рішення. 
Такі працівники не мають чітких і постійних цілей, цінностей і переко-

нань та не намагаються їх сформувати. Вони або ніколи не знаходилися у 
стані кризи ідентичності, або опинилися неспроможними вирішити проблеми, 
що з’явилися на їх життєвому шляху. Вони не повною мірою задоволені со-
бою та своїми можливостями, мають сумніви у спроможності викликати по-
вагу інших. Власна особистість, характер та діяльність можуть викликати 
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презирство, нерозуміння та осуд. Наявність у них внутрішніх особистісних 
конфліктів, заниженої самооцінки може призвести до виникнення сумнівів у 
власній спроможності щось змінити, самозвинуваченні, готовності взяти про-
вину за невдачу. Вони перебувають у функціональному вакуумі, відстороня-
ючись від професійного майбутнього як такого та можуть негативно оцінюва-
ти свою справу. Часто такі професіонали намагаються приховати свої високо 
діагностичні професійні риси. Такий стан для досліджуваних є наслідком не-
успішної професійної ідентифікації та характеризується переживанням ряду 
негативних станів, включаючи песимізм, апатію, тугу, ненаправлену злобу, 
відчуження, тривогу, почуття безпорадності і безнадійності. 

Ці працівники, перебуваючи у кризі професійного вибору, під час про-
фесійної діяльності (служби) намагаються активно вирішити її, використову-
ючи різні способи для цього. У таких працівників можливе виникнення й па-
радоксальної ситуації: робота цікавить їх тільки до того часу, поки вони не 
досягнуть майстерності. Після цього їм стає нудно й нецікаво, й вони зміню-
ють місце роботи або професію. Такі професіонали активно намагаються роз-
в'язати кризу, пробуючи різні варіанти. Ці працівники постійно знаходяться у 
стані пошуку інформації, що може бути корисною для вирішення кризи (ви-
вчення нормативно-правових документів, консультації з колегами, бесіди з 
друзями, батьками можуть експериментувати зі стилями життя). На ранніх 
стадіях такого пошуку вони переживають радісні передчуття та зацікавле-
ність, сподіваючись на позитивний результат вирішення кризи. 

Тому таких досліджуваних можемо охарактеризувати як працівників 
ДСНС, які не самовизначились з майбутнім у професійній діяльності та не 
сформували чітких значущих цілей, цінностей і переконань. Вони не вбача-
ють перспективи своєї професії та без вагань можуть змінити місце роботи. 
Такі працівники не беруть на себе зобов'язання, не намічають певних життє-
вих стратегій для досягнення будь-яких цілей та позитивних результатів у 
професійній діяльності. Вищевикладені характеристики працівників ДСНС 
другого кластерудають можливість констатувати уних формування професій-
ного відчуження. 

Працівники ДСНС, які створили третій кластер (140 досліджуваних) 
характеризуються середніми показниками за усіма статусами професійної 
ідентичності. Цю групу можна віднести до категорії працівників з невизначе-
ною професійною ідентичністю або група, яка перебуває в «стадії визначення 
професійної ідентичності». Їх результати є відносно проміжними між профе-
сійною ідентичністю і професійним відчуженням, що не дає можливості від-
нести їхні до першої, ні до другої груп. Це проявляється в їх нерішучості са-
мостійно або ініціативно прийняти рішення, але при цьому вони структуру-
ють направленість у професійній діяльності та усвідомлюють відповідаль-
ність перед іншими. Ці досліджувані особи можуть більш виражено проявити 
себе в будь-якому статусі професійної ідентичності, а з часом – перейти до 
іншого, але вони також можуть залишитися назавжди у статусі однієї іденти-
чності, що характеризує стан невизначеної професійної ідентичності. Цих 
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осіб можуть привести до стану деякого збудження тільки стресові умови, які 
досягають значної інтенсивності в їхньому житті. 

Таким чином, з 352 досліджуваних було виділено 3 групи:  

1) працівники ДСНС, що ідентифікують себе з професією (N = 114);  

2) працівники ДСНС з ознаками професійного відчуження (N = 98); 

3) працівники ДСНС, у яких невизначена професійна ідентичність (N = 140);  

Особливо важливими для нашого подальшого дослідження  будуть пра-

цівники ДСНС, які увійшли до першої і другої групи, які характеризуються 

протилежністю (полярністю в результатах): професійна ідентичність – профе-

сійне відчуження. Такий розподіл дозволив у подальшому провести психодіа-

гностичне дослідження основних структурних компонентів професійного від-

чуження (особистісних особливостей, професійної мотивації, професійної 

ідентичності та особистісних цінностей рятувальників 2 груп), що й стало за-

вданням нашого наступного дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ 

ПРОФЕСІЙНОГО ВІДЧУЖЕННЯ У ПРАЦІВНИКІВ ДСНС 

3.1 Дослідження особливостей прояву професійного відчуження в 

особистісній сфері 

Формування особистості професіонала здійснюється впродовж усього 

професійного життя: починається з моменту виникнення мотиву освоїти пев-

ний вид діяльності, далі продовжується навчанням у закладі вищої освіти, 

професійною діяльністю за фахом і досягненням високого рівня професійної 

майстерності та зрілості [66]. У цьому ж процесі професійного розвитку – 

професіогенезі, – який є досить складним і тривалим, зароджуються та вдос-

коналюються професійно важливі якості фахівця. В екстремальних і надзви-

чайних умовах діяльності вимоги до окремих психологічних властивостей 

особистості суттєво підвищуються та саме тоді багато механізмів компенсації 

не спрацьовують. Якщо у професійній діяльності екстремальні ситуації вини-

кають доволі часто, формується необхідність у відборі фахівців, які відпові-

дають за своїми психологічними властивостями вимогам діяльності, або – в 

перерозподілі їх по робочих місцях з урахуванням індивідуальних психологі-

чних особливостей [128].  

Психологічні відмінності між людьми можуть бути настільки значні, 

що деякі фахівці, незважаючи на достатнє здоров'я й активне прагнення ово-

лодіти професією, фактично не можуть досягти необхідного мінімуму майс-

терності. Дослідження вітчизняних вчених (В. Асоцький, Н. Афанасьєва, 

Г. Грибенюк, О. Кокун, М. Корольчук, В. Крайнюк, С. Миронець, 

Н. Оніщенко, О. Охременко, Л. Перелигіна, В. Попов, Ю. Приходько, 

О. Сафін, О. Тімченко) показують, що працівники ДСНС, які не мають доста-

тніх здібностей до роботи в такій службі, не тільки значно довше опановують 

діяльність, а й працюють гірше за інших, а також найчастіше припускаються 

помилок і мають меншу надійність у роботі [10; 11; 38; 44; 65; 70; 93; 104; 

107; 109; 111; 113; 128]. 

На нашу думку формування професійного відчуження рятувальників, 

окрім специфіки професійної діяльності, зумовлено також особистісними 

особливостями, дослідження яких є метою у цьому підрозділі. 

За допомогою методики «Фрайбурзький багатофакторний особистісний 

опитувальник» (FPI) було досліджено стани і властивості особистості, які 

мають першорядне значення для процесу соціальної адаптації та регуляції по-

ведінки. Отримані дані дослідження представлені в таблиці 3.1. 

Отримані дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи (працівники, 

які ідентифікують себе з професією) за шкалою невротичності (m = 4,8) ма-

ють низький рівень; за шкалами депресивності (m = 6,3), спонтанної агресив-

ності (m = 7,4) та дратівливості (m = 6,4) мають середній рівень наближений 

до низького; за шкалами товариськості (m = 8,1), реактивної агресивності 
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(m = 7,9), сором’язливості (m = 7,6), екстраверсії–інтроверсії (m = 8,0) та 

емоційної лабільність» (m = 7,9) мають середній рівень; за шкалами врівно-

важеності (m = 11,1) та відкритості (m = 10,8) отримали середній рівень на-

ближений до високого, а за шкалою маскулінізму–фемінізму (m = 12,6) пра-

цівники мають високий рівень. 

 

Таблиця 3.1 ‒ Показники особистісних станів та властивостей рятувальників з 

різним рівнем професійного відчуження (у балах)  

Шкали 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують себе з 

професією) 

m ± σ 

2-га група 

(працівники з озна-

ками професійного 

відчуження) 

m ± σ 

t p 

Невротичності 4,8 ± 1,7 5,5 ± 1,9 0,49 0,436 

Спонтанної агресивності 7,4 ± 2,5 4,4 ± 1,5 2,11 0,05 

Депресивності 6,3 ± 2,1 10,0 ± 3,4 2,59 0,05 

Дратівливості 6,4 ± 2,2 10,0 ± 3,4 2,52 0,05 

Товариськості 8,1 ± 2,8 9,4 ± 3,2 0,91 0,174 

Врівноваженості 11,1 ± 3,7 6,7 ± 2,3 3,08 0,01 

Реактивної агресивності 7,9 ± 2,7 11,4 ± 3,9 2,45 0,05 

Сором'язливості 7,6 ± 2,6 8,6 ± 2,9 0,70 0,247 

Відкритості 10,8 ± 3,7 7,5 ± 2,6 2,31 0,05 

Екстраверсії – інтроверсії 8,0 ± 2,7 7,7 ± 2,6 0,21 0,565 

Емоційної лабільності 7,9 ± 2,7 11,3 ± 3,8 2,38 0,05 

Маскулінізму–фемінізму 12,6 ± 4,3 12,3 ± 4,2 0,21 0,549 

Примітка: у таблиці значущі відмінності на рівні р ≤ 0,05, виділені напівжирним шриф-

том. 

 

Досліджувані 2-ї групи (працівники, яким властиве професійне відчу-

ження) за шкалою спонтанної агресивності (m = 4,4) мають низький рівень; за 

шкалами невротичності» (m = 5,5) та врівноваженості (m = 6,7) досліджувані 

мають середній рівень наближений до низького; за шкалами товариськості 

(m = 9,4), сором’язливості (m = 8,6), відкритості (m = 7,5) та екстраверсії–

інтроверсії (m = 7,68) мають середній рівень; за шкалами депресивності 

(m = 10,0), дратівливості (m = 10,0), реактивної агресивності (m = 11,4) та 

емоційної лабільності (m = 11,3) мають середній рівень, наближений до висо-

кого, а за шкалою маскулінізму–фемінізму (m = 12,3) працівники мають ви-

сокий рівень. 

Порівняльний аналіз показників досліджуваних двох груп показав на-

ступне. 

За шкалою невротичності значущих відмінностей між показниками 

досліджуваних не виявлено (t = 0,49). Це свідчить про те, що для досліджува-

них обох груп більшою мірою характерні спокій, врівноваженість, емоційна 

зрілість, об'єктивність в оцінюванні себе та інших людей, постійність у пла-

нах та прихильностях. Зазвичай вони активні, бадьорі, ініціативні, чеснотливі, 

схильні до суперництва і змагань, їх відрізняє серйозність і реалістичність, 
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адекватне розуміння дійсності, висока вимогливість до себе. Здебільшого ви-

знають власні недоліки і невдачі, не пригнічуються з-за дрібниць, відчувають 

себе добре адаптованими до дій в професійній сфері, вважають за необхідне 

приймати групові норми та правила.  

За шкалою спонтанної агресивності між показниками досліджуваних 

виявлено значущі відмінності (t = 2,11). Дані свідчать про те, що досліджува-

ні 1-ї групи мають помірно виражені потяги до гострих афективних пережи-

вань. У професійній діяльності діють без імпульсу і продумано, тому вони за-

звичай отримують користь зі свого негативного досвіду. Легко вступають в 

контакт з оточуючими та справляють сприятливе враження завдяки упевне-

ності в собі. Вони охоче беруть участь у колективних заходах, жваво відгу-

куються на будь-які події, що відбуваються, знаходять новизну та проявляють 

інтерес навіть у повсякденних дрібних справах. 

Досліджувані 2-ї групи вимогливі та мають здебільшого негативне ста-

влення до соціальних норм та правил. Для них є нормою звуження кола інте-

ресів і ослаблення відчуттів. Таким особам часто життя уявляється нудним і 

нецікавим. Вони відчувають байдужість до оточуючих та зазвичай не бачать 

нічого привабливого в подіях, які захоплюють інших людей, – власних захоп-

лень теж можуть не мати. Зміни у професійній діяльності не викликають ін-

тересу, до нового ставляться обережно, з упередженням, більше цінують обо-

в'язковість та перевірені методи роботи. 

За шкалою депресивності виявлено значущі відмінності між показни-

ками досліджуваних (t = 2,59). Дані свідчать про те, що досліджувані  1-ї гру-

пи зазвичай характеризуються життєрадісністю, енергійністю і завзятістю. 

Вони відрізняються цілісністю поглядів, гнучкістю і різносторонністю пове-

дінки, невимушеністю в міжособистісних стосунках, впевненістю в своїх си-

лах, успішністю у виконанні різних видів діяльності, що вимагають активнос-

ті, ентузіазму та рішучості.  

Досліджуваним 2-ї групи здебільшого характерне зниження настрою, 

«зажуреність», заглибленість у власні переживання, їх часто вважають заро-

зумілими, недоступними, чим вони можуть викликати роздратування у ото-

чуючих та завдяки чому уникають спілкування. Але при цьому їм властиві: 

чуйність, душевна чутливість та постійна готовність до «самопожертви». У 

тісному колі близьких друзів вони втрачають скутість і тривожність, можуть 

ставати веселими, балакучими, жартівливими. У справах їх характеризує ста-

ранність, сумлінність, обов'язковість у поєднанні з конформністю і нерішучі-

стю, нездатністю прийняти рішення без коливань і невпевненості. В цілому 

професійна діяльність для них є важкою, неприємною, такою, що протікає з 

почуттям надмірного психічного напруження, швидко стомлює, викликає ві-

дчуття безсилля і виснаження. Їм часто складно зосередити увагу під час ви-

конання професійних завдань. Швидко втомлюючись, вони втрачають конт-

роль над психічними процесами, скаржаться на загальне відчуття тяжкості, 

ліні, «порожнечі в голові». Все це може позначитися низьким рівнем концен-

трації уваги та уповільненням реакції на зовнішні подразники, що супрово-
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джується зниженням настрою та проявляється також у сповільненості мов-

лення й мислення. Їм часто дорікають за неоперативність, відсутність наполе-

гливості й рішучості в діях. Події минулого і теперішнього життя, незалежно 

від їх дійсного змісту, викликають у них докори сумління, гнітюче передчут-

тя бід і лиха.  

За шкалою дратівливості між показниками досліджуваних виявлено 

значущі відмінності (t = 2,52). Дані свідчать про те, що досліджуваним 1-ї 

групи притаманні такі риси, як відповідальність, сумлінність, стійкість мора-

льних принципів. У своїй поведінці вони зазвичай керуються почуттям «бор-

гу», прагнуть дотримуватися етичних стандартів (норм, правил, поведінки), 

соціальних вимог. Ці особи зазвичай порядні не тому, що стежать за своєю 

поведінкою, а через внутрішні стандарти і вимогливість до себе. Вони з пова-

гою ставляться до моральних норм, точні й акуратні в справах, у всьому люб-

лять порядок, дотримуються законів. Висока сумлінність зазвичай поєднуєть-

ся з високим контролем і прагненням до затвердження загальнолюдських 

цінностей. Отримані показники характерні для осіб, професія яких вимагає 

акуратності, обов'язковості і сумлінності.   

Досліджувані 2-ї групи мають недостатньо сформовану саморегуляцію 

психічних станів, часто не здатні виконувати роботу, яка вимагає напружен-

ня, більш високого рівня контролю за діями, вольових зусиль, концентрації, 

зібраності. Ситуації з високим ступенем невизначеності переносять погано, 

розцінюючи їх як нездоланні. В деяких ситуаціях можуть розгубитися та 

«впасти у відчай». Зазвичай гостро переживають свої невдачі, можуть, поряд 

з реакціями самозвинувачення, демонструвати ворожість щодо оточуючих 

осіб. Досліджувані цієї групи схильні до непостійності, ухиляються від вико-

нання своїх обов'язків, часто не намагаються дотримуватися загальновизна-

них правил, суспільних вимог і культурних норм, можуть зневажливо стави-

тись до моральних цінностей.  

За шкалою товариськості значущих відмінностей між показниками 

досліджуваних не виявлено (t = 0,91). Дані свідчать про те, що досліджувані 

1-ї та 2-ї груп мають достатньо близьких друзів, у дружбі дбайливі, чуйні, те-

плі у стосунках, за бажанням можуть проявляти жваву участь у долі своїх то-

варишів. Вони активно допомагають близьким, проявляють емпатію, якщо у 

друзів виникають проблеми.  

За шкалою врівноваженості між показниками досліджуваних виявле-

но значущі відмінності (t = 3,08). Дані свідчать про те, що досліджуваним 1-ї 

групи властиві такі характеристики: відсутність внутрішнього напруження, 

свобода від внутрішніх конфліктів, задоволеність собою і своїми успіхами та 

готовність дотримуватися норм і вимог. Ці працівники здатні контролювати 

свої емоційні вияви та володіти ними. 

Досліджувані 2-ї групи часто перебувають у стані дезадаптації, тривоги, 

втрачають контроль над почуттями, іноді – можлива  дезорганізація поведін-

ки. У відвертих бесідах про себе скаржаться на безсоння, хронічну втому і ви-

снаженість, власну непристосованість, безпорадність, занепад сил, неможли-
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вість зосередитися, розібратися у переживаннях, почуття самотності тощо. 

Такі люди можуть характеризуватися оточуючими як конфліктні, вперті, від-

сторонені та невпорядковані в поведінці. Недолік конформності й дисципліни 

є найбільш частою зовнішньою характеристикою їхньої поведінки. 

За шкалою реактивної агресивності між показниками досліджуваних 

виявлено значущі відмінності (t = 2,45). Дані свідчать про те, що досліджува-

ним 1-ї групи властива ідентифікація з соціальними нормами. Ці працівники 

активні, розкуті, небоязкі, прагнуть до успіху в професійній сфері. У діяльно-

сті їм вистачає наполегливості й завзятості, особливо в досягненні суто осо-

бистих цілей. Вони помірно поступливі, погоджуються зі владою й авторите-

тами, завжди готові вислухати і прийняти корисні поради від старшої за віком 

або більш досвідченої особи. 

Досліджувані 2-ї групи характеризуються слабкістю або невизначеніс-

тю власних моральних орієнтирів та соціальних почуттів. Зазвичай, нехтують 

почуттям гордості, «боргу», любові та сорому. Вони, як правило, байдужі до 

похвали і покарань, нехтують обов'язками і морально-етичними нормами. У 

разі зниження духовних інтересів вітальні потяги підвищуються. Працівники 

цієї групи часто прагнуть до негайного, невідкладного задоволення своїх ба-

жань, незважаючи на обставини і бажання оточуючих. Критику та зауваження 

на свою адресу сприймають як посягання на особисту свободу. Відчувають 

ворожі почуття стосовно тих осіб, які хоч якоюсь мірою намагаються керува-

ти їхньою поведінкою, змушують їх триматися в соціальних межах. Їх бажан-

ня нестійкі, тому у них швидко настає пересичення з почуттям нудьги і розд-

ратування. Раніше готові на все заради задоволення своєї пристрасті, вони ра-

птом стають «холодними» або жорстокими. Таким працівникам приносить 

особливе задоволення демонстрація своєї влади, вони можуть змушувати 

страждати близьких людей, дружнє розположення яких ще зовсім недавно 

дуже цінували. Ціннісні орієнтації цих досліджуваних, як правило, визнача-

ють всі їхні вчинки і поведінку. Щоб задовольнити свої власні бажання і чес-

толюбство, вони готові витратити багато сил і енергії, але бувають невимог-

ливими та безвідповідальними в професійній діяльності. 

За шкалою сором’язливості між показниками досліджуваних значу-

щих відмінностей не виявлено (t = 0,70). Дані свідчать про те, що у досліджу-

ваних 1-ї та 2-ї групи домінує сором'язливість, як одна з рис свого характеру, 

проте вони успішно з нею борються. Помірна сором’язливість є ознакою до-

віри і чесноти. Тому помірна сором’язливість не потребує неодмінного усу-

нення. Такі працівники іноді уникають спілкування, а інколи навпаки нудь-

гують без нього. Такі результати характерні для осіб, професія яких пов'язана 

з ризиком. 

За шкалою відкритості між показниками досліджуваних виявлено 

значущі відмінності (t = 2,31). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

характеризуються як відверті, сумлінні, комунікабельні та такі, що адекватно 

реагують на процедуру випробування, готові відповідати з мінімальними су-

б'єктивними похибками. 
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Досліджувані 2-ї групи характеризуються недостатньою відвертістю, 

помірною доброзичливістю, слабкою самовіддачею. Вони менш сумлінні під 

час виконання своїх функціональних обов’язків, а у процесі проведення масо-

вих заходів – менш комунікабельні. Не завжди готові «пустити» партнера у 

свій соціальний та особистий світ. 

За шкалою екстраверсії-інтроверсії між показниками досліджуваних 

значущих відмінностей не виявлено (t = 0,21). Дані свідчать про те, що дослі-

джуваним 1-ї та 2-ї груп притаманна помірна соціальна спритність, комуніка-

тивність у спілкуванні, активність, вони коректно оцінюють взаємини в коле-

ктиві та вміють використовувати інших людей для досягнення власних цілей. 

Досліджувані прагнуть соціального успіху, за власним бажанням можуть до-

сягати суспільного визнання своїх заслуг, чим можуть викликати невдово-

лення з боку тих людей, з якими їм доводиться мати справу. Іноді можуть ви-

никати труднощі в контактах, прагненні до видів діяльності, не пов'язаних з 

широким спілкуванням, тому в деяких ситуаціях намагаються зберігати дис-

танцію у взаєминах. Однак вони не зосереджуються на своєму відчуженні, 

просто намагаються триматися в тіні, ні в що не втручаючись, а також не на-

в'язувати свою точку зору. Удавання й інтриги їм не властиві, вони з повагою 

ставляться до прав інших, цінують індивідуальність і своєрідність в людях, 

вважають, що кожен має право на власну точку зору. Велику увагу вони при-

діляють роботі, бачать в цьому сенс життя, цінують професіоналізм і майсте-

рність, розглядають добре виконану роботу як особисту нагороду. 

За шкалою емоційної лабільності між показниками досліджуваних 

виявлено значущі відмінності (t = 2,38). Дані свідчать про те, що досліджува-

ні 1-ї групи характеризуються як емоційно зрілі особи, що не схильні до фан-

тазій, мислять тверезо і реалістично. У своїй поведінці вони керуються надій-

ними, реальними цінностями. Успіхи інших людей і свої власні оцінюють за 

матеріальним статком і службовим положенням. Їм властиві: внутрішнє розс-

лаблення, незалежність від конфліктів, задоволеність собою і своїми успіха-

ми, готовність відповідати нормам і вимогам соціального оточення. 

Досліджувані 2-ї групи характеризуються тонкою духовною організаці-

єю, чутливістю, вразливістю, образним сприйняттям навколишнього. Ці пра-

цівники, як правило, не сприймають (відчужують) грубі слова, неввічливих 

співробітників і тяжку роботу. Реальні проблеми життя легко «ранять» їх. У 

поведінці з колегами вони бувають чемними, ввічливими та пунктуальними, 

намагаються не завдавати їм незручностей. Іноді можуть перебувати у стані 

дезадаптації, агресії, тривожності, втрачати контроль над своєю поведінкою. 

За шкалою маскулінізму–фемінізму між показниками досліджуваних 

значущих відмінностей не виявлено (t = 0,21). Дані свідчать про те, що дослі-

джувані 1-ї та 2-ї груп характеризуються сміливістю, достатнім професійним 

рівнем під час виконання будь-яких завдань на роботі, прагненням до самост-

вердження, схильністю до ризику, до швидких та рішучих дій без достатнього 

їх обмірковування й обґрунтування. Такі працівники в міру практичні, їх су-

дження – «тверезі» та реалістичні, в поведінці їм може бракувати оригіналь-
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ності та своєрідності. Досліджувані обох груп намагаються уникати складних, 

заплутаних ситуацій, нехтують відтінками і напівтонами. Не завжди здатні 

розібратися в істинних мотивах власної і чужої поведінки, поблажливо став-

ляться до своїх слабкостей, не схильні до рефлексії та самоаналізу, люблять 

чуттєві задоволення, вірять в силу, а не в мистецтво. 

Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що 

особистісні властивості рятувальників обох груп суттєво відрізняються. Фахі-

вці, які мають високий рівень професійної ідентифікації,  характеризуються 

як порядні та ввічливі у взаємовідносинах як під час виконання своїх 

обов’язків у професійній діяльності, так і поза нею. Вони скромні та чемні у 

спілкуванні та й загалом характеризуються стабільністю у поведінці та, як 

правило, не мають схильності змінювати свої цілі та плани, які стосуються 

майбутнього. Вони зазвичай адекватно реагують на критику та зауваження, а 

в конфліктних ситуаціях керуються власними емоціями та амбіціями. Ці фа-

хівці з відповідальністю виконують поставлені від керівництва завдання. 

Своєю чергою, фахівці, відчужені від професійної діяльності, характе-

ризуються як особистості, що не вважають за потрібне ретельно обмірковува-

ти проблеми під час прийняття рішень. В самотності почуваються комфорт-

ніше, ніж під час взаємодії в робочому колективі або в будь-якій групі взагалі. 

Як правило, вони часто пригнічені, не задоволені своїм положенням або ста-

ном справ у професійній діяльності, що проявляється в неоперативності, не-

рішучості, нецілеспрямованості та незлагодженості в їх діях під час виконан-

ня завдань за призначенням. Незважаючи на це вищезазначених працівників 

можна охарактеризувати як старанних та сумлінних, які через нерішучість та 

невпевненість нездатні прийняти рішення без коливань. У кризових ситуаціях 

можуть розгубитися. Все це позначається низьким рівнем концентрації уваги 

та уповільненням реакції на зовнішні подразники, що супроводжується зни-

женням настрою. Ці працівники в більшості випадків характеризуються ото-

чуючими як конфліктні, вперті та недисципліновані. На критику та зауважен-

ня можуть реагувати неадекватно. Ці особи зазвичай не бачать нічого приваб-

ливого в подіях, які захоплюють інших людей, власних захоплень теж можуть 

не мати. В цілому професійна діяльність для цих фахівців є важкою та непри-

ємною, такою, що призводить до надмірного психічного напруження, швид-

кого стомлення, викликає відчуття безсилля і виснаження. 

На наступному етапі дослідження за допомогою методики «Гіссенський 

тест» вивчалися особливості, властивості та особистісні якості працівників 

ДСНС. Отримані дані дослідження представлені в таблиці 3.2. 

Отримані дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи (працівники, 

які ідентифікують себе з професією) за шкалами соціального схвалення 

(m = 27,2) та домінантності (m = 26,4) мають середній рівень, ближче до ви-

сокого; за шкалами контролю (недостатній/надлишковий) (m = 23,8), відкри-

тості/замкнутості (m = 22,6) та соціальних здібностей (m = 24,6) мають сере-

дній рівень; за шкалою гіпоманіакальності/депресивності (m = 18,8) праців-

ники мають середній рівень, наближений до низького. 
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Таблиця 3.2 ‒ Порівняльний аналіз особистісних якостей у працівників ДСНС 

з різним рівнем професійного відчуження (у балах)  

Шкали 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують се-

бе з професією) 

m ± σ 

2-га група 

(працівники з 

ознаками про-

фесійного від-

чуження) 

m ± σ 

t p 

Соціального схвалення 27,2 ± 9,3 19,4 ± 6,6 3,35 0,001 

Домінантності 26,4 ± 9 24,76 ± 8,5 0,68 0,532 

Контролю 

(недостатній/надлишковий) 

23,8 ± 8,2 25,12 ± 8,7 0,59 0,561 

Гіпоманіакальності/ 

депресивності 

18,8 ± 6,4 24,6 ± 6,2 3,35 0,001 

Відкритості/замкнутості 22,6 ± 7,8 30,6 ± 9,2 3,39 0,001 

Соціальних здібностей 24,6 ± 7,3 30,72 ± 9,6 2,54 0,01 

 

 
 

Рис. 3.1 ‒  Середні показники за шкалами особистісних якостей рятувальників  

з різним рівнем професійного відчуження (у балах) 

 

Досліджувані 2-ї групи (працівники, яким властиве професійне відчу-

ження) за шкалами соціального схвалення (m = 19,4) мають середній рівень, 

наближений до низького; за шкалами контролю (недостатній/надлишковий) 

(m = 25,12) та домінантності (m = 24,76) мають середні рівні, за шкалою гі-

поманіакальності/депресивності (m = 24,6) працівники мають середній рівень, 

наближений до високого, а за шкалами відкритості/замкнутості (m = 30,6) та 

соціальних здібностей (m = 30,72) рятувальники мають високий рівень. 
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Проведений порівняльний аналіз отриманих даних (Таблиця 3.2) свід-

чить про наступне: 

За шкалою соціального схвалення виявлені значущі відмінності 

(t = 3,35; p = 0,001). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи – особис-

тості, які впевнені в своїй позитивній соціальній репутації, вони проявляють 

повагу до інших людей, вони здатні успішно взаємодіяти з оточенням, в ре-

зультаті чого більш популярні в колективі, здатні досягати поставленої мети. 

Досліджувані 2-ї групи ґрунтують стосунки у колективі переважно на непова-

зі до оточуючих, вони менш популярні у колективі, ніж інші працівники, че-

рез що в них більш негативне уявлення про свою соціальну репутацію, ніж у 

досліджуваних 1-ї групи. Ці працівники відрізняються наявністю власного 

погляду на події, що зумовлює їх поведінку, та можуть ухилятися від додер-

жування встановлених правил колективу, які приймаються більшістю праців-

ників, і тому їх іноді засуджують. Дії оточуючих, вони  приймають зневажли-

во та високо не оцінюють.  

За шкалою домінантності значущих відмінностей не виявлено 

(t = 0,68; p = 0,5). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї та 2-ї груп під час 

прийняття рішення використовують психосоціальні захисні форми поведінки, 

що не дає можливості виявитися повною мірою агресивності, залежності, ім-

пульсивності та прагненню до першості. Це характеризує рятувальників обох 

груп як зважливих та врівноважених особистостей, вони здатні «дати раду» 

своїм емоціям та чітко прийняти рішення в надзвичайних ситуаціях. 

За шкалою контролю (недостатній/надлишковий) значущих відмін-

ностей також не виявлено (t = 0,587; p = 0,561). Дані свідчить про те, що дос-

ліджувані 1-ї та 2-ї груп мають середні показники за даною шкалою (фахівці 

не мають проблем ані з недостатнім, ані з надлишковим контролем), що дає 

змогу їх характеризувати, як таких, що помірно та раціонально використову-

ють (розподіляють) час під час виконання службових обов’язків та завдань, 

покладених на них згідно з посадовими інструкціями. 

За шкалою гіпоманіакальності/депресивності виявлено значущі від-

мінності (t = 3,35; p = 0,001). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи, 

які мають показники середнього рівня з тенденцією до зниження, рідко відчу-

вають пригніченість, не схильні до рефлексії, критичного ставлення до себе, 

не приховують роздратування, незалежні. Досліджувані  2-ї групи мають по-

казники середнього рівня з тенденцією до підвищення, що свідчить про приг-

ніченість, схильність до рефлексії, боязкість, залежність, приховування доса-

ди, самокритичність, занижену самооцінку, безпорадність. Досліджувані цієї 

групи характеризуються негативним емоційним фоном, частою зміною моти-

вації або невмотивованістю до професійної діяльності, незадоволеністю та за-

гальною пасивністю в поведінці. Для них характерними є думки про власну 

відповідальність за різні неприємні, тяжкі події у житті самої особистості або 

її близьких. Можуть відчувати песимізм та тугу з приводу майбутнього, де-

пресивність може виявлятися у відчуженні особистості. 

За шкалою відкритості/замкнутості виявлено значущі відмінності 
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(t = 3,39; p = 0,001). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи, які ма-

ють показники середнього рівня, характеризуються як більш довірливі, відве-

рті, щирі, відкриті перед іншими людьми, мають потребу в любові, відверті.  

Досліджувані 2-ї групи, які мають показники високого рівня, характеризу-

ються як замкнуті, недовірливі, відсторонені від інших людей, прагнуть при-

ховати потребу в любові. Також для них характерні: нерішучість, небажання 

висловлювати свої емоції, надчутливість до критики, вузький круг знайомих, 

страх знаходження в центрі уваги, сором'язливість, боязкість, надмірна серйо-

зність. Такі працівники не схильні брати ініціативу на себе при будь-яких 

надзвичайних ситуаціях. 

За шкалою «соціальних здібностей» виявлено значущі відмінності 

(t = 2,543; p = 0,01). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи мають 

показники середнього рівня, що дає змогу охарактеризувати їх як активну, 

товариську, невимушену, конкурентоспроможну особистість з багатою уявою 

і здатністю на сильні почуття, особистість схильну до успіху. Досліджувані 2-

ї групи, які мають показники високого рівня (соціально слабкі), характеризу-

ються нетовариськістю, слабкою здатністю до самовіддачі, нездатністю до 

тривалих уподобань, бідною фантазією, низьким особистісним потенціалом 

та відстороненістю від соціуму. Такі працівники не здатні спиратися на себе, 

у них недостатньо автономії, вони прагнуть підтримки близьких і заради цієї 

підтримки готові на відмову від власних інтересів, страждають від самотності 

і прагнуть втекти від тієї порожнечі, яку виявляють в собі кожен раз, коли ви-

никають проблеми або коли з'являється тривога; тому вони прагнуть викону-

вати завдання за межами колективу. 

Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що 

особистісні якості досліджуваних 1-ї групи кардинально відрізняються від 

особистісних якостей досліджуваних 2-ї групи. Ці відмінності виявляються в 

тому, що фахівці, які ідентифікують себе з професією, є активними, товарись-

кими, вольовими, виваженими, впевненими в свої силах особистостями, що 

здатні до лідерства в колективі, раціонального використання свого професій-

ного потенціалу, до ефективного виконання поставлених перед ними завдань. 

Вони є більш успішними та прагнуть до розвитку в межах професійної діяль-

ності, ідентифікують себе з професійною діяльністю, у майбутньому 

пов’язують свою професійну кар’єру з системою ДСНС. 

Зі свого боку фахівці, які відчужені від професійної діяльності, характе-

ризуються як особистості, що часто бувають відстороненими від загальної 

справи в колективі та пасивними, пригніченими, безвідповідальними, нері-

шучими, песимістичними, безпорадними, недружелюбними, залежними, за-

мкнутими, роздратованими, недовірливими. Це може проявлятися у вигляді 

безініціативності та слабкості самовіддачі при будь-яких надзвичайних ситу-

аціях.  
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3.2 Дослідження особливостей прояву професійного відчуження у 

мотиваційній сфері 

Ефективність службової діяльності працівників ДСНС значною мірою 

залежить від рівня розвитку у них належних індивідуальних, психологічних 

та моральних якостей. Серед професійно важливих якостей можна виділити 

відповідальність, самоконтроль, професійну мотивацію, самооцінку, емоційну 

стійкість, тривожність, відношення до ризику й т.д. Вивчення професійної 

мотивації у рятувальників, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичай-

них ситуацій, є необхідним як для більш повного теоретичного вивчення да-

ної проблеми, так і для вирішення практичних питань професійного відбору 

та формування мотиваційної сфери особистості спеціаліста [63; 72; 175; 176]. 

Тому наступним етапом дослідження було проведення порівняльного аналізу 

особливостей мотиваційної сфери у рятувальників з різним рівнем професій-

ного відчуження. 

Мотиваційна сфера професійного відчуження проявляється в бажанні 

уникати перешкоди; в низькому рівні професійних мотивів, цілей діяльності, 

мотивації досягнення, способів і умов їхньої реалізації; у нездатності ставити 

перед собою цілі та спрямовувати зусилля на їхнє досягнення в професійній 

діяльності [21; 158].  

Вивчення цього питання дозволить у подальшому відбирати для роботи 

в надзвичайних ситуаціях кандидатів зі стійкою професійною мотивацією, що 

безумовно покращить якість виконання професійних обов'язків та зменшить 

ймовірність прояву професійного відчуження.  

За допомогою опитувальника Ю. В. Бессонової «Вивчення професійної 

мотивації рятувальників» було досліджено психологічні закономірності фор-

мування, розвитку і прояву професійної мотивації працівників ДСНС. Отри-

мані дані дослідження представлені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 ‒ Відмінності професійної мотивації у працівників ДСНС з різ-

ним рівнем професійного відчуження (у балах)  

Шкала 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують се-

бе з професією) 

m ± σ 

2-га група 

(працівники з 

ознаками про-

фесійного від-

чуження) 

m ± σ 

t p 

Мотивів професійної діяль-

ності 
4,09 ± 0,87 3,4 ± 1,08 2,51 0,015 

Цілей професійної діяльно-

сті 
3,74 ± 0,96 3,33 ± 0,94 2,71 0,009 

Способів практичної реалі-

зації цілей 
3,75 ± 0,95 3,38 ± 0,94 1,84 0,07 

Умов реалізації цілей дія-

льності 
3,64 ± 0,9 3,16 ± 0,85 2,46 0,017 
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Отримані дані свідчать про те, що респонденти 1-ї групи (працівники, 

які ідентифікують себе з професією) за шкалою мотивів професійної діяльно-

сті мають високі показники (4,09 балів), своєю чергою за шкалами цілей про-

фесійної діяльності (3,74 балів), способів практичної реалізації (3,75 балів) та 

умов реалізації цілей діяльності (3,64 балів) мають середні показники з тен-

денцією до підвищення. 

Показники досліджуваних 2-ї групи (працівники, яким властиве профе-

сійне відчуження) за шкалами мотивів професійної діяльності (3,4 балів), ці-

лей професійної діяльності (3,33 балів), способів практичної реалізації цілей 

(3,38 балів) та умов реалізації цілей діяльності (3,16 балів) – середні. 

Порівняльний аналіз отриманих даних (Таблиця 3.3)довів наступне. 

За шкалою мотивів професійної діяльності» виявлено достовірно зна-

чущі відмінності (t = 2,51; p = 0,05) між показниками досліджуваних груп. Це 

свідчить про те, що респонденти 1-ї групи прагнуть до професійного успіху 

та пізнання, досягнення високих професійних результатів, прагнуть бути за-

доволеними роботою, професійно зростати та удосконалюватися, розширюва-

ти й поглиблювати професійні знання, пізнавати особливості й умови профе-

сійної діяльності. Такі рятувальники схильні до самовизначення (самоствер-

дження, самовдосконалення, саморозвитку), мають наміри освоювати нові 

прийоми діяльності, підвищувати стійкість до дії екстремальних факторів, до-

сягати бажаного професійного статусу, розвивати професійно важливі якості 

та проявляти творчі здібності, самовиражати свої цілі та думки. 

Досліджувані 2-ї групи за шкалою мотивів професійної діяльності ма-

ють меншу мотивацію в професійній діяльності, що свідчить про не задово-

леність професією та кар’єрним зростом і, як наслідок вони не  прагнуть до-

сягти професійного успіху. Дані працівники мають низьку мотивацію до роз-

ширення та поглиблення знань, установлення й зміцнення особистих контак-

тів, не обмінюються професійним досвідом та не мають бажаного професій-

ного статусу, у результаті ці рятувальники не ідентифікують себе з професій-

ною діяльністю. Вищезазначена характеристика дає можливість констатувати 

наявність у них професійного відчуження.  

За шкалою цілей професійної діяльності виявлено статистично достовір-

ні відмінності на високому рівні значущості (t = 2,71; p = 0,01). Це свідчить про 

те, що досліджуваним 1-ї групи властива професійна спрямованість; вони пра-

гнуть досягати високих професійних результатів у виконанні трудових за-

вдань; відчувають задоволеність професією, процесом і змістом конкретної 

праці, власним внеском і результатом; мають наміри досягти високого соціаль-

ного статусу, забезпечити собі повагу як фахівця та визнавання їх професійних 

заслуг; встановлювати й зміцнювати особистісні контакти та дружні відносини 

в професійному колективі. Ці досліджувані прагнуть досягати результатів у 

самопізнанні (своїх можливостей, схильностей) та ідентифікувати себе з про-

фесією, ставлять цілі в своїй професійній самореалізації, проявляють творчі 

здібності під час виконання будь-яких завдань у професійній діяльності, вва-

жають себе причетними до екстремальної, «героїчної» професій рятувальника. 
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Досліджувані 2-ї групи за шкалою цілей професійної діяльності не мають 

(або не ставлять) конкретної мети в професійній діяльності; вони не мають ба-

жання ініціювати свій розвиток у професії та розчаровані результатами своєї 

діяльності, тому не вважають за доцільне досягати високого соціального стату-

су або підвищувати нинішній; думка інших колег для них не важлива, вони не 

ідентифікують себе зі своєю професійною діяльністю та не проявляють в ній 

власних творчих здібностей, свою професійну діяльність не цінують. 

Далі було з’ясовано, що представники обох груп у практичній діяльнос-

ті використовують загалом схожі способи практичної реалізації цілей, але за 

деякими пунктами виявлені значущі відмінності. Працівники 1-ї групи докла-

дають зусиль для досягнення високих професійних результатів, придбання 

нових професійних знань, обміну досвідом, розширення обсягу професійних 

навичок й умінь, «відкриті» у разі надання взаємодопомоги товаришам по 

службі в будь-яких ситуаціях, проводять самоаналіз в питаннях професійної 

діяльності (вчинків, дій та рішень), їм властивий активний прояв своїх профе-

сійних знань та уважне, зацікавлене ставлення до вчинків і висловлювань ко-

лег. Ці досліджувані ставлять цілі як у повсякденному житті, так і у профе-

сійній діяльності. Вони відповідальні, дружелюбні, чуйні. Беруть активну 

участь в обговоренні професійних питань та, під час виконання значущих за-

вдань із невизначеним результатом, мають бажання відстоювати свої переко-

нання, погляди під час обговорення різних питань, більш схильні до ризику, 

орієнтуються на дії більш досвідчених співробітників, ретельно виконують 

накази керівництва, використовують нові прийоми і способи виконання за-

вдань. Ці працівники ототожнюють себе з професіоналами.  

Досліджувані 2-ї групи «залишаються в тіні» у питаннях досягнення ви-

соких професійних результатів та способів практичної реалізації цілей. Вони 

не цікавляться досвідом інших працівників та не проводять аналіз власних 

(або інших працівників) професійних помилок та своїх дій, уникають надмір-

ного професійного навантаження, не проявляють зацікавленість до вчинків і 

висловлювань колег, не мають «еталонної моделі» фахівця в професії. Ці пра-

цівники не мають бажання брати участь у колективних заходах, пасивно ви-

користовують свої знання, уміння та навички під час вирішення питань за на-

прямом професійної діяльності, менш схильні до ризику, тому уникають не-

бажаних подій, у відносинах з колегами можуть бути грубими та «закритими» 

під час спільних заходів колективу, не проявляють ініціативу відстоювати 

свої думки та переконання у процесі вирішення професійних завдань.  

За шкалою умов реалізації цілей діяльності виявлено статистично зна-

чущі відмінності (t = 2,46; p = 0,05). Отримані результати свідчать про те, що 

досліджувані 1-ї групи мають достатньо умов для постановки основних моти-

вів та реалізації своїх професійних цілей і завдань. Їх стан здоров'я, здатності, 

схильності, інтереси, особистісні риси (сміливість, рішучість, сила волі, відпо-

відальність, схильність до ризику та інші) дають їм можливість без перешкод 

досягати цілей у професійній діяльності. Позитивно оцінюють свій професій-

ний досвід, а їх рівень утворення, наявність професійних знань, умінь, навичок, 
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інформованості про характер праці допомагає їм у професійній діяльності дося-

гти бажаного результату – тому вони задоволені роботою за спеціальністю. 

За шкалою умов реалізації цілей діяльності досліджувані 2-ї групи вва-

жають, що вони мають гірші умови для реалізації цілей або взагалі не вбача-

ють за доцільне ставити цілі в своїй професійній діяльності та й професійні 

умови на цей час у них нижчі, оскільки вони вже «опустили руки» і не став-

лять мету розвиватися та досягати високих результатів в цій професії, що мо-

же призвести до зниження ефективності та продуктивності праці. 

Отже, отримані результати дають можливість стверджувати, що дослі-

джувані 1-ї групи відчувають задоволення роботою завдяки схваленню, заохо-

ченням з боку керівництва, придбанню нових професійних знань, отриманню су-

спільного визнання праці, самооцінки успішності в роботі або змаганнях, визнан-

ню й поваги з боку колег. У конкретних умовах професійної діяльності й при ви-

конанні завдань за призначенням можуть використовувати різні прийоми для до-

сягнення однієї й тієї ж мети та досягати поставлених цілей в професійній діяль-

ності. Ці рятувальники мотивовані до стабільності та відданості своїй роботі, 

переконані в необхідності власної професії, потребують професійного самов-

досконалення та бажають досягти успіху в професійній діяльності. 

А досліджувані 2-ї групи, зі свого боку, мають низьку мотивацію в професії, 

не прагнуть досягати успіхів та високих результатів, оскільки вони себе не іден-

тифікують із професійною діяльністю рятувальника. Незацікавлені ставити цілі 

під час виконання робіт у службовій діяльності, безініціативні на будь-яких зу-

стрічах з колективом. Вони можуть зневажливо і пасивно ставитися до професії, 

до процесу й змісту конкретної роботи, до умов та організації роботи, до трудо-

вого колективу, до власних результатів та лояльно виконувати поставлені за-

вдання або свої функціональні обов’язки, швидше за все їх думки та увага пов-

ністю приділена особистим планам та цілям (що не стосуються до професії). 

Тому, вважаємо, що зниження мотивації працівників ДСНС може провокувати 

у них прояв професійного відчуження до своєї діяльності. 

3.3 Дослідження особливостей прояву професійного відчуження  

у когнітивній сфері 

Однією із засад психогенезу особистості є пізнання і перетворення лю-

диною світу, що її оточує. Власним досвідом, успіхами та помилками, радо-

щами і горем людина формує в собі модель світу, яка є центральною части-

ною її психічного життя. Когнітивна, тобто пізнавальна, сфера особистості 

має принципове навантаження в плані побудови моделі світу. Серед пізнава-

льних процесів виділяють відчуття і сприймання, пам’ять, мислення, уяву і 

увагу. Людина здійснює пізнавальну діяльність, бо вона ставить перед собою 

мету, намагається її досягти [97; 122; 160]. На нашу думку «збій» або пасив-

ність в когнітивній сфері особистості рятувальників в професійній діяльності 

може призводити до розвитку професійного відчуження. 
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Тому на наступному етапі дослідження вивчалися складові когнітивно-

го компонента професійного відчуження, змістом яких є особистісне сприй-

няття та особистісна самоідентифікація пожежними-рятувальниками своєї 

професії.  

На початковому етапі використання методу семантичного диференціалу 

дозволило вивчити особистісне сприйняття, соціальні установки, стереотипи та 

інші емоційно насичені, слабоструктуровані і малоусвідомлювані форми уза-

гальнення. Результатом застосування семантичного диференціала є створення 

групового семантичного простору. Семантичне шкалювання дало змогу оціни-

ти досліджуваним поняття «пожежний-рятувальник». 

Спочатку, з метою визначення відмінностей у сприйнятті основних хара-

ктеристик образу поняття «пожежний-рятувальник», застосовувався метод 

асоціативного експерименту. Досліджуваному пред’являли слово-стимул «по-

жежний-рятувальник», на яке він відповідав першими словами-асоціаціями, які 

приходили йому на думку. В ході експерименту досліджуваного не обмежува-

ли рамками деякого граматичного класу в виборі можливих асоціацій. Всього 

було залучено 120 досліджуваних, які надали 855 слів-реакцій. 

Перш за все, було здійснено ранжування названих слів в порядку частоти 

їх вживання. В результаті отримано 176 варіантів слів-реакцій, які відрізняють-

ся за частотою. Асоціації, що проявилися тільки у 1 або 2 осіб, носять випадко-

вий характер та обумовлені індивідуальними особливостями досліджуваних, 

подальшої обробки не піддавалися. В аналізі використовувалися асоціативні 

реакції, що проявилися не менше 3 разів. Загальна кількість таких слів-реакцій 

становить 42, а їх сумарна частка в наборі отриманих асоціацій становить 62%. 

Досить велика кількість повторюваних слів-реакцій свідчить про певну стабі-

льність сприйняття образу «пожежного-рятувальника». 

Отримані слова-асоціації були використані для розробки методики сема-

нтичного шкалювання. Вона заснована на методі семантичного диференціала, 

запропонованого Ч. Осгудом. Семантичний диференціал дозволяє оцінювати 

конотативне значення, найбільш близьким поняттям до якого у вітчизняній 

психологічної традиції є поняття особистісного сенсу. 

Результатом проведення методу асоціативного експерименту стало роз-

роблення бланку методики семантичного шкалювання. Окрім категорій, отри-

маних на основі результатів асоціативного експерименту в експериментальний 

набір увійшли частина шкал класичного семантичного диференціала Ч. Осгуда 

і семантичного диференціала, проведеного В. Петренко [110]. 

На наступному етапі основна схема експериментальної ситуації полягала 

в тому, що досліджуваний повинен розмістити тестові об'єкти (поняття «по-

жежний-рятувальник») на вимірювальну шкалу, що задається антонімічними 

прикметниками типу «сильні-слабкі», «далекі-близькі» і т.д., відповідно до 

своєї суб'єктивної оцінки значення цього слова. Тобто шкалювання за окремим 

параметром полягало в тому, що досліджувані різних груп, оцінюючи образ 

«пожежних-рятувальників» розміщували його між двома полюсами шкали, що 
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містить 7 поділок. У подальшому оціночні параметри статистично порівнюва-

лись за допомогою критерію t-Стюдента для незалежних вибірок.  

Після фіксації результатів анкетування здійснювався первинний аналіз 

даних. Було сконструйовано семантичні профілі шкал сприйняття образу 

«пожежного-рятувальника» для досліджуваних обох груп, з метою візуальної 

оцінки особливостей за окремими параметрами. Результати візуально пред-

ставлені на рисунку 3.2. 

 

Шкали 
Середні бали (m) 

Шкали 
       2        1        0         1        2           

мужні       боязкі 

викликаючі гордість       викликаючі сором 

ввічливі       нечемні 

дисципліновані       недисципліновані 

виконавчі       невиконавчі 

патріотичні       непатріотичні 

надійні       ненадійні 

справедливі       несправедливі 

престижні       непрестижні 

чуйні       байдужі 

організовані       неорганізовані 

відповідальні       безвідповідальні 

активні       пасивні 

сучасні       відсталі 

мотивовані       немотивовані 

відверті       приховані 

згуртовані       роз'єднані 

потрібні       непотрібні 

розумні       нерозумні 

ініціативні       безініціативні 

підготовлені       непідготовлені 

сильні       слабкі 

спокійні       депресивні 

успішні       невдалі 

гуманістичні       егоїстичні 

             працівники, які ідентифікують себе з професією; 

             працівники з ознаками професійного відчуження. 

 

Рис. 3.2 ‒  Семантичні профілі сприйняття образу «пожежного-рятувальника»  

працівниками ДСНС з різним рівнем професійного відчуження 
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Згідно з даними, представленими на рис. 3.2. видно, що досліджувані 1-ї 

групи (працівники, які ідентифікують себе з професією) та досліджувані 2-ї 

групи (працівники з ознаками професійного відчуження) позитивно сприй-

мають образ «пожежного-рятувальника». За всіма параметрами, окрім шкал 

дисциплінованості та мотивованості, відображено конструктивні сторони в 

дуеті протилежних за значенням прикметників. Тобто, спостерігається пози-

тивна узгодженість образу. 

Також помітно, що існує ряд відмінностей у сприйнятті образу «пожеж-

ного-рятувальника» між досліджуваними 1-ї та 2-ї груп. 

 

Таблиця 3.4 ‒ Порівняльний аналіз сприйняття образу «пожежного-

рятувальника» працівниками ДСНС із різним рівнем профе-

сійного відчуження 

Параметри сприйняття 

образу 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують се-

бе з професією) 

2-га група 

(працівники з 

ознаками профе-

сійного відчужен-

ня) 

t p 

m δ m δ 

мужні 1,33 0,63 1,10 0,67 0,49 0,624 

викликаючи гордість 1,06 0,65 0,88 0,72 0,91 0,395 

ввічливі 0,84 0,77 0,48 0,80 0,82 0,412 

дисципліновані 1,46 0,54 -0,52 0,87 4,08 0,000 

виконавчі 0,69 0,78 0,51 0,83 0,82 0,412 

патріотичні 1,12 0,61 1,01 0,65 0,35 0,729 

надійні 0,73 0,72 0,42 0,85 1,21 0,229 

справедливі 1,23 0,56 1,28 0,55 0,25 0,805 

престижні 1,59 0,45 0,16 0,76 5,88 0,000 

чуйні 0,42 0,81 0,73 0,72 1,21 0,229 

організовані 0,95 0,62 0,27 0,84 2,41 0,017 

відповідальні 1,46 0,51 0,37 0,81 4,53 0,000 

активні 0,80 0,68 0,54 0,79 0,94 0,346 

сучасні 1,11 0,60 0,93 0,64 1,20 0,232 

мотивовані 1,52 0,43 -0,17 0,86 6,44 0,000 

відверті 0,58 0,72 0,73 0,72 0,49 0,624 

згуртовані 1,18 0,58 0,42 0,77 1,94 0,044 

потрібні 1,40 0,50 1,20 0,59 0,94 0,346 

розумні 1,11 0,62 0,88 0,68 1,05 0,294 

ініціативні 1,39 0,51 0,65 0,71 2,48 0,014 

підготовлені 0,82 0,67 0,73 0,75 1,21 0,229 

сильні 1,01 0,62 0,93 0,63 0,35 0,729 

спокійні 1,29 0,53 0,58 0,73 1,95 0,046 

успішні 0,85 0,64 0,71 0,71 0,55 0,586 

гуманістичні 0,97 0,44 0,59 0,62 1,45 0,149 

Примітка: у таблиці значущі відмінності на рівні р ≤ 0,05, виділені напівжирним шриф-

том. 
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Результати порівняльного аналізу сприйняття образу «пожежного-

рятувальника» респондентами досліджуваних груп представлені в таблиці 3.4. 

Виявлено, що досліджувані обох груп статистично достовірно по-

різному сприймають образ «пожежного-рятувальника» за рядом параметрів: 

дисциплінованість (t = 4,08, р = 0,000), престижність (t = 5,88, р = 0,000), від-

повідальність (t = 4,53, р = 0,000), мотивованість (t = 6,44, р = 0,000), згурто-

ваність (t = 1,94, р = 0,044), ініціативність (t = 2,48, р = 0,014) та спокійність 

(t = 1,95, р = 0,046). 

Проведений аналіз отриманих даних (Таблиця 3.4) свідчить про наступне. 

За параметром сприйняття образу «дисциплінованість» виявлені зна-

чущі відмінності (t = 4,08, р = 0,000). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї 

групи суб’єктивно сприймають пожежних-рятувальників як більш дисципліно-

ваних. На нашу думку, це пояснюється тим, що ці досліджувані можуть успішно 

взаємодіяти з оточенням, відчувати себе добре пристосованими в професійній 

сфері, вважають за необхідне підкорюватися груповим нормам та правилам, ви-

конувати накази та розпорядження керівництва, в результаті чого можуть бути 

більш популярні в колективі та досягати поставленої мети. Своєю чергою дослі-

джувані 2-ї групи суб’єктивно сприймають пожежних-рятувальників як менш 

дисциплінованих. На нашу думку, це може свідчити про те, що вказані праців-

ники можуть ухилятися від встановлених правил колективу, які приймаються 

більшістю працівників, а тому їх іноді засуджують. Дії тих, хто їх оточує, вони 

можуть сприймати зневажливо та високо не оцінювати. 

За параметром сприйняття образу «престижність» виявлені значущі 

відмінності (t = 5,88, р = 0,000). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи 

суб’єктивно сприймають пожежних-рятувальників та їх професійну діяль-

ність з кращої сторони. Вони проявляють повагу до оточуючих і колег та 

вважають цю професію престижною в соціумі, тому що вони роблять благо-

дійну справу – виявляють відвагу, рятуючи людей від небезпеки. А для дослі-

джуваних 2-ї групи професія є менше престижною, а образ пожежних-

рятувальників являється нейтральним. На нашу думку, ці працівники не вба-

чають та достатньо не цінують свій внесок під час ліквідації наслідків над-

звичайних ситуацій, мабуть, вважають свою роботу звичайним завданням. 

За параметром сприйняття образу «організованість» виявлені зна-

чущі відмінності (t = 2,41, р = 0,017). Досліджувані 1-ї групи сприймають по-

жежних-рятувальників як більш організованих. На нашу думку, ці працівники 

можуть бути схильними до самовизначення (самоствердження, самовдоско-

налення, саморозвитку), мати наміри освоювати нові прийоми діяльності, пі-

двищувати стійкість до дії екстремальних факторів, досягати бажаного про-

фесійного статусу, розвивати професійно важливі якості та прагнути до іден-

тифікації себе з професією. А досліджувані 2-ї групи вважають пожежних-

рятувальників менш організованими. Ми вважаємо, що чинниками такої ха-

рактеристики працівників можуть бути: відсутність бажання брати участь у 

колективних заходах, пасивність використання своїх знань, умінь та навичок 
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під час вирішення питань за напрямом професійної діяльності, грубість та за-

критість у відносинах з колегами під час спільних заходів колективу. 

За параметром сприйняття образу «відповідальність» виявлені зна-

чущі відмінності (t = 4,53, р = 0,000). Досліджувані 1-ї групи суб’єктивно  

сприймають пожежних-рятувальників, як працівників, які у процесі профе-

сійного розвитку підвищують свою відповідальність. На нашу думку, голов-

ним принципом цих працівників – є відповідальність за наслідки своїх дій в 

професійній діяльності, що безумовно може віддзеркалюватися і в повсяк-

денному житті рятувальників. Зі свого боку досліджувані 2-ї групи порівняно 

з досліджуваними 1 групи суб’єктивно сприймають пожежного-рятувальника 

менш відповідальним. Можемо вважати, що дані досліджувані не мають сві-

домого ставлення до професійних обов’язків, соціальних завдань, норм, пра-

вил та цінностей в професійній діяльності. 

За параметром сприйняття образу «мотивованість» виявлені значущі 

відмінності (t = 6,44, р = 0,000). Дані свідчать, що досліджувані 1-ї групи вважа-

ють пожежних-рятувальників більш мотивованими. На нашу думку, такі пра-

цівники прагнуть до професійного успіху та пізнання, хочуть досягати високих 

професійних результатів та бути задоволеними роботою, прагнуть професійно 

зростати та удосконалюватися, розширювати й поглиблювати професійні знан-

ня, пізнавати особливості й умови професійної діяльності. А досліджувані 2-ї 

групи суб’єктивно сприймають пожежних-рятувальників, як особистостей які 

мають меншу мотивацію в професійній діяльності. Можна вважати, що зазначе-

ні досліджувані не задоволені професією та кар’єрним зростом і, як наслідок, 

можуть не  прагнути досягати професійного успіху, не мають бажаного профе-

сійного статусу, як наслідок ці рятувальники можуть не ідентифікувати себе з 

професійною діяльністю. Можемо зробити висновок, що ці фахівці можуть не 

прагнути до професійного успіху, не мати мотивів до розширення та поглиблен-

ня знань, установлення й зміцнення міжособистісних стосунків. 

За параметром сприйняття образу «згуртованість» виявлені значущі 

відмінності (t = 1,94, р = 0,044). Це свідчить про те, що досліджувані 1-їгрупи 

сприймають образ пожежних-рятувальників більш згуртованими в професій-

ному колективі. На нашу думку чинниками такого результату є: єдність пове-

дінки даних досліджуваних з колегами, яка може бути заснована на спільнос-

ті інтересів, ціннісних орієнтацій, норм, цілей і дій щодо їх досягнення. Ці ря-

тувальники в професійному колі можуть мати справжніх та вірних друзів, пі-

дтримувати та цінувати дружні відносини з колегами по роботі. Ми вважаємо, 

що в міжособистісних відносинах досліджувані 1-ї групи більш згуртовані, 

відповідальні та толерантні. Зі свого боку досліджувані 2-ї групи сприймають 

пожежних-рятувальників «закритими» та «роз’єднаними» в колективі. На 

нашу думку, це пояснюється тим, що дані працівники є більш індивідуальни-

ми, недовірливими до оточуючих, «закритими» у стосунках з друзями (коле-

гами). Вони в більшості випадків самотні та «замкнуті в собі». Вони можуть 

проявляти критику та недовіру в професійних стосунках з керівництвом та 

колегами. 
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За параметром сприйняття образу «ініціативність» виявлені значущі 

відмінності (t = 2,48, р = 0,014). Дані свідчать, що досліджувані 1-ї групи 

сприймають пожежних-рятувальників як особистостей, які в більшості випа-

дків проявляють ініціативу в професійній діяльності. На нашу думку, детер-

мінантами та факторами ініціативності цих досліджуваних є:наполегливість у 

досягненні цілей та активна участь при вирішенні будь-яких питань. Вони, за 

потреби, можуть надавати допомогу та конструктивні поради як колегам, так 

і керівництву щодо раціонального вирішення будь-якої проблеми або ситуа-

ції, яка потребує розумних та діючих рекомендацій. А досліджувані 2-ї групи 

суб’єктивно сприймають пожежних-рятувальників, як працівників, які не 

схильні брати ініціативу на себе. На нашу думку, вони безініціативні, слабкі, 

пасивні, песимістичні при самовіддачі в професійних питаннях та завданнях в 

колективі. Зазначені рятувальники майже завжди залишаються «в тіні» і при 

своїй думці на зібраннях колективу та у відносинах з колегами. 

За параметром сприйняття образу «спокійність» виявлені значущі 

відмінності (t = 1,95, р = 0,046). Досліджувані 1-ї групи суб’єктивно сприй-

мають пожежних-рятувальників, як особистості, які майже завжди спокійні. 

Ми вважаємо, що це пояснюється врівноваженістю, наполегливістю та завзя-

тістю цих досліджуваних у професійній діяльності. Зазначені працівники, на 

нашу думку, можуть адекватно реагувати на впливи зовнішнього середовища, 

вони здатні контролювати процеси в професійній діяльності та приймати пра-

вильне рішення в надзвичайних ситуаціях. А досліджувані 2-ї групи сприй-

мають пожежного-рятувальника більш депресивним. Це можна пояснити тим, 

що ці досліджувані здебільшого мають пригнічений настрій, вони можуть 

втрачати інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не 

можуть робити повсякденні справи. На нашу думку, ці рятувальники мають 

труднощі з самоконтролем своїх емоцій та в подальшому під час виконання 

будь-яких професійних завдань можуть діяти навмання. 

Семантичні профілі сприйняття образу пожежного-рятувальника дають 

можливість зробити висновок, що досліджувані 1-ї та 2-ї груп позитивно 

сприймають образ пожежного-рятувальника. Але за шкалами дисциплінова-

ності та мотивованості досліджувані 2-ї групи суб’єктивно сприймають образ 

пожежних-рятувальників негативно, як працівників які менше дисциплінова-

ні, невідповідальні, немотивовані, незгуртовані, безініціативні та які більш 

депресивні в порівнянні з працівниками 1-ї групи, які ідентифікують себе з 

професією. Вони вважають свою професію менш престижною. 

Для того, щоб провести більш детальний аналіз когнітивного компонен-

та професійного відчуження, слід звернутися до теорії особистості Дж. Келлі, 

в якій автор надавав великого значення тому, як люди усвідомлюють і інтер-

претують свій життєвий досвід. Отже, його теорія особистості зосереджена на 

процесах, що дозволяють людям зрозуміти психологічну сферу свого життя. 

Модель особистості Келлі заснована на аналогії людини як дослідника. А са-

ме: він робить припущення, що подібно вченому, який вивчає певний фено-

мен, будь-яка людина висуває робочі гіпотези про реальність, за допомогою 
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яких вона намагається передбачати і контролювати події життя. Зрозуміло, 

Келлі не стверджував, що кожна людина буквально є вченим, що спостерігає 

якісь явища природи або соціального життя і використовує складні методи 

для збору й оцінки даних. Така аналогія далека від його точки зору. Але він 

все-таки припустив, що всі люди – вчені – в тому сенсі, що вони формулюють 

гіпотези і стежать за тим, підтвердяться їх гіпотези чи ні, залучаючи до цієї 

діяльності ті самі психічні процеси, які і вчені – у ході наукового пошуку. 

В основі когнітивної теорії Келлі лежить ідея особистісних конструктів. 

Особистісний конструкт – це ідея чи думка, яку людина використовує, щоб 

усвідомити чи інтерпретувати, пояснити чи передбачити свій досвід. Він яв-

ляє собою стійкий спосіб, яким людина осмислює якісь аспекти дійсності в 

термінах схожості і контрасту. Прикладами особистісних конструктів можуть 

бути «схвильований-спокійний», «розумний-дурний», «чоловічий-жіночий», 

«гарний-поганий», «дружній-ворожий». Це тільки кілька прикладів незлічен-

них конструктів, які людина використовує, щоб оцінити значення явищ свого 

повсякденного життя [59]. 

З метою виявлення особистісної самоідентифікації (суб’єктивного 

сприйняття) до професії рятувальника у працівників ДСНС 1-ї та 2-ї групи ми 

використали репертуарний тест рольових конструктів Дж. Келлі. Досліджува-

ним були представлені професійно важливі поняття («Рятувальник»; «Система 

ДСНС»; «Професіоналізм»; «Я-професіонал»), які їм необхідно було оцінити 

(ідентифікувати, ототожнити) своє суб’єктивне ставленням до професії. Всі 

професійно важливі поняття були розподілені на високий, середній та низький 

рівень ідентифікації. Отримані результати представлені в таблиці 3.5. 

Отримані дані (Таблиця 3.5) свідчать про те, що за сприйняттям профе-

сійно важливих понять виявлені достовірні відмінності між досліджуваними 

1-ї та 2-ї групи («Рятувальник» (χ
2
 = 11,313; p = 0,003); «Система ДСНС» 

(χ
2
 = 7,229; p = 0,027); «Професіоналізм» (χ

2
 = 9,754; p = 0,008); «Я – профе-

сіонал» (χ
2
 = 12,083; p = 0,002)). 

‒ Отримані результати вказують на те, що:  

- за професійно важливим поняттям «Рятувальник» досліджувані 1-ї 

групи мають більш високі показники (оцінки) у сприйнятті на високому рівні 

ідентифікації (f1 = 51) в порівнянні з показниками досліджуваних 2-ї групи 

(f1 = 24), а на низькому рівні ідентифікації, навпаки, досліджувані 2-ї групи 

мають перевагу в показниках (f1 = 38) у порівнянні з показниками досліджува-

них 1-ї групи (f1 = 25), за середнім рівнем ідентифікації з даним поняттям 

отримані майже однакові показники: 1-ша група (f1 = 38) та 2-га група (f1 = 36); 

- за професійно важливим поняттям «Система ДСНС» досліджувані 1-ї 

групи мають більш високі показники (оцінки) У сприйнятті на високому рівні 

ідентифікації (f1 = 37) у порівнянні з показниками досліджуваних 2-ї групи 

(f1 = 25), за середнім рівнем ідентифікації з даним поняттям також є відмінно-

сті в показниках: 1-ша група (f1 = 55) та 2-га група (f1 = 38), а на низькому рі-

вні ідентифікації, навпаки – досліджувані 2-ї групи мають перевагу в показ-

никах (f1 = 35) в порівнянні з показниками досліджуваних 1-ї групи (f1 = 22); 
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-за професійно важливим поняттям «Професіоналізм» досліджувані 1-ї 

групи мають більш високі показники (оцінки) у сприйнятті на високому рівні 

ідентифікації (f1 = 53) у порівнянні з показниками досліджуваних 2-ї групи 

(f1 = 27), а на низькому рівні ідентифікації, навпаки – досліджувані 2-ї групи 

мають перевагу в показниках (f1 = 36) у порівнянні з показниками досліджу-

ваних 1-ї групи (f1 = 24), за середнім рівнем ідентифікації з даним поняттям 

отримані майже однакові показники: 1-ша група (f1 = 37) та 2-га група 

(f1 = 35); 

- за професійно важливим поняттям «Я-професіонал» досліджувані 1-ї 

групи мають більш високі показники (оцінки) в сприйнятті на високому рівні 

ідентифікації (f1 = 60) в порівнянні з показниками досліджуваних 2-ї групи 

(f1 = 30), за середнім рівнем ідентифікації з даним поняттям більш значущі 

показники у досліджуваних 2-ї групи (f1 = 49) в порівнянні з показниками до-

сліджуваних 1-ї групи (f1 = 33), а на низькому рівні ідентифікації з даним по-

няттям отримані майже однакові показники: 1-ша група (f1 = 21) та 2-га група 

(f1 = 19). 

 

Таблиця 3.5 ‒ Відмінності особистісної самоідентифікації з професійно важ-

ливими поняттями працівників ДСНС з різним рівнем профе-

сійного відчуження 

Поняття 

Р
ів

н
і 

ід
ен

т
и

-

ф
ік

а
ц

ії
 

1-ша група 

(працівники, 

які ідентифі-

кують себе з 

професією)  

(f1) 

2-га група 

(працівники з 

ознаками 

професійного 

відчуження) 

 (f2) 

χ
2
 р 

Рятувальник 

Високий 51 24 

11,313 0,003 Середній 38 36 

Низький 25 38 

Система ДСНС 

Високий 37 25 

7,229 0,027 Середній 55 38 

Низький 22 35 

Професіоналізм 

Високий 53 27 

9,754 0,008 Середній 37 35 

Низький 24 36 

Я-професіонал 

Високий 60 30 

12,083 0,002 Середній 33 49 

Низький 21 19 

 

Це свідчить про те, що досліджувані першої групи (працівники які іден-

тифікують себе з професією) ототожнюють себе з професійною діяльністю. 

На нашу думку, в цих працівників більш сформована професійна ідентифіка-

ція. Зі свого боку досліджувані 2-ї групи (працівники з ознаками професійно-

го відчуження) в порівнянні з досліджуваними 1-ї групи менше ідентифіку-

ють себе з професією. Ми вважаємо, що це пояснюється тим, що вони відсто-

ронюються від професійних задач та відносин з колегами. 
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Таким чином, дослідження самоідентифікації з професійно важливими 

поняттями працівників ДСНС з різною професійною ідентифікацією показа-

ло, що у досліджуваних 2-ї групи знижується ступінь ототожнення власної 

особистості й професіоналізму з самою системою ДСНС і професією рятува-

льника. Виявлені відмінності в суб’єктивній оцінці професійно важливих по-

нять, але вони не є однозначними, тому є необхідність дослідження індивідуа-

льно-психологічних особливостей особистості працівника ДСНС. 

На наступному етапі для діагностики психофізіологічного стану, стре-

состійкості, активності та комунікативних здібностей працівників ДСНС на-

ми був використаний колірний тест М. Люшера, який заснований на тому, що 

вибір кольору, як правило (якнайчастіше), відображає спрямованість дослі-

джуваного на певну діяльність, настрій, функціональний стан і найбільш 

стійкі риси особистості. 

Колірна сенсорика тісно пов'язана з емоційним життям особистості. 

Професійне відчуження є, по суті справи, синонімом функціонального вакуу-

му, де відчуженим є професійне майбутнє. Людина прагне звільнитися від 

сприйняття професійної інформації (знань), від необхідності здійснювати 

професійний вибір, від професійно-обумовлених переживань, від компонентів 

професійної діяльності. Професійне відчуження проявляється в таких якостях 

особистості, які змінюються під впливом професійної ролі. 

Під час дослідження нами було виявлено рангові показники відношення 

асоціативного вибору кольорів у працівників ДСНС з різним рівнем профе-

сійного відчуження. Результати дослідження надані в таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6 ‒ Порівняльний аналіза соціативного розподілу кольорів у пра-

цівників ДСНС з різним рівнем професійного відчуження 
№ 

з/п 
Колір Група 

Послідовність вибору кольорів (f) 
χ

2
 р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Синій 
1-ша 24 12 23 19 29 6 1 0 

17,971 0,012 
2-га 14 9 7 20 30 10 6 2 

2. Зелений 
1-ша 24 30 24 18 12 6 0 0 

12,639 0,081 
2-га 26 24 19 8 6 9 3 3 

3. Червоний 
1-ша 21 18 24 32 18 1 0 0 

18,269 0,011 
2-га 11 15 17 24 15 10 5 1 

4. Жовтий 
1-ша 20 22 24 18 14 12 3 1 

27,433 0,000 
2-га 11 14 17 18 20 9 6 3 

5. Фіолетовий 
1-ша 13 15 12 20 24 20 6 4 

16,603 0,02 
2-га 18 18 13 20 14 12 3 0 

6. Коричневий 
1-ша 6 4 12 6 7 24 49 6 

7,964 0,336 
2-га 5 7 16 6 6 21 27 10 

7. Чорний 
1-ша 0 1 2 2 8 9 22 70 

23,161 0,002 
2-га 1 2 2 6 17 16 22 30 

8. Сірий 
1-ша 6 6 2 12 6 28 36 18 

16,984 0,018 
2-га 12 10 7 7 5 10 25 22 

Примітка: 1-ша група– працівники, які ідентифікують себе з професією; 2-га група– пра-

цівники з ознаками професійного відчуження. 
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Згідно результатів дослідження (Таблиця 3.6) ми бачимо, що: 

- позиції вибору синього кольору досліджуваними обох груп статистич-

но достовірно різні (χ
2
 = 17,971; р = 0,012). Досліджувані 1-ї групи вибираю-

чи кольори, у позиціях 1–4 віддають значну перевагу цьому кольору (f1 = 24; 

f2 = 12; f3 = 23; f4 = 19), а у досліджуваних 2-ї групи інші показники – (f1 = 14; 

f2 = 9; f3 = 7; f4 = 20). Це дає змогу охарактеризувати працівників 1-ї групи, як 

особистостей, які символізують спокій, потребу у відпочинку, емоційну ста-

більність і задоволеність, душевну прихильність та гармонію. Вищезазначені 

особистісні характеристики дають змогу цим працівникам ДСНС досягати ці-

лей в професії. Зі свого боку досліджувані 2-ї групи частіше обирають не на-

стільки значущі позиції для цього кольору в порівнянні з досліджуваними 1-ї 

групи. Ми вважаємо, що працівники 2-ї групи менш сумлінні, менш чесні та 

менш справедливі в професійній діяльності; 

- щодо зеленого кольору – не знайдено статистичних відмінностей в по-

слідовності вибору кольорів досліджуваними 1-ї групи та 2-ї групи 

(χ
2
 = 12,639; р = 0,081). На нашу думку, це може бути зумовлено тим, що для 

рятувальників обох груп спільною метою є: вольове зусилля, напруга і напо-

легливість, високий рівень домагань і самовпевненість, прагнення до самови-

раження, успіху і влади, діловитість, наполегливість і завзятість у досягненні 

цілей, упертість та енергійний захист своїх позицій. Ми вважаємо, що праг-

нення в професійній діяльності зазначених досліджуваних не завжди реалізо-

вується, тому що вони можуть вдаватися до самостійності під час прийняття 

рішень, незворушливості, впертості та черствості у спілкуванні та відносинах 

з колегами та друзями;  

- асоціативний розподіл за червоним кольором тесту Люшера у груп з 

різним рівнем професійного відчуження статистично значуще відрізняється 

(χ
2
 = 18,269; р = 0,011). Досліджувані 1-ї групи при виборі кольорів відносять 

червоний за частотою вибору позицій 1–4 (f1 = 21; f2 = 18; f3 = 24; f4 = 32) та 

мають превагу за показниками в порівнянні з показниками вибору досліджу-

ваними 2-ї групи (f1 = 11; f2 = 15; f3 = 17; f4 = 24). Що дає можливість охарак-

теризувати працівників 1-ї групи, як: активних, ініціативних, чуйних, рішу-

чих, впевнених та товариських особистостей, яких приваблює їх професійна 

діяльність. А досліджувані 2-ї групи менше обирають червоний колір на пер-

ші позиції в порівнянні з досліджуваними 1-ї групи. Тому це свідчить, що 

працівники 2-ї групи менш активні та ініціативні, більш закриті у відносинах 

з друзями та колегами, більш дратівливі та збуджені під час виконання за-

вдань за призначенням, менш симпатизують своїй професії;  

- розподіл позицій вибору жовтого кольору у груп досліджуваних ста-

тистично достовірно різний (χ
2
 = 27,433; р = 0,000). Досліджувані 1-ї групи  

віддають більшу перевагу (f1 = 20; f2 = 22; f3 = 24; f4 = 18) даному кольору в 

позиціях 1–4 при виборі кольорів, ніж досліджувані 2-ї групи (f1 = 11; f2 = 14; 

f3 = 17; f4 = 18). Це дає змогу охарактеризувати працівників 1-ї групи, як осо-

бистостей, які прагнуть до розширення своїх можливостей та до спілкування 

з колегами. Ці рятувальники, в більшості випадків, відчувають дійсну ситуа-
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цію справ та орієнтуються в ній. Вони розкуті, веселі, оптимістичні, відкриті, 

енергійні та оригінальні. В свою чергу досліджувані 2-ї групи частіше обира-

ють не настільки значущі позиції для даного кольору в порівнянні з дослі-

джуваними 1-ї групи. Ми вважаємо, що працівники 2-ї групи менш балакучі, 

більш закриті та напружені у відносинах з колегами, песимістичні в надіях на 

краще майбутнє; На нашу думку, це може бути обумовлено тим, що дані ря-

тувальники не вбачають перспектив в своїй професійній діяльності та їх на-

магання щодо вдосконалення та покращення будь-яких напрямків в професії 

не були оцінені зі сторони керівництва та колег; 

- асоціативний розподіл позицій вибору фіолетового кольору у груп рес-

пондентів з різним рівнем професійного відчуження статистично значуще від-

різняється (χ
2
 = 16,603; р = 0,02). Досліджувані 1-ї групи при виборі кольорів 

обирають фіолетовий за частотою вибору позицій 1–6 рідше (f1 = 13; f2 = 15; 

f3 = 12; f4 = 20; f5 = 15; f6 = 12) в порівнянні з показниками вибору досліджува-

ними 2-ї групи (f1 = 18; f2 = 18; f3 = 13; f4 = 20; f5 = 20; f6 = 20), які мають превагу 

за показниками. Що дає можливість охарактеризувати працівників 1-ї групи, як 

більш справедливих та зосереджених у справах, які стосуються професійної ді-

яльності. Ці рятувальники при прийнятті рішень залежні від позицій та думок 

близьких, друзів, керівництва та колег. Своєю чергою, досліджувані 2 групи 

частіше обирають фіолетовий колір на позиціях 1–6 в порівнянні з досліджува-

ними 1-ї групи. Це свідчить про те, що працівники 2-ї групи вразливі, емоційно 

виразні, чутливі та мрійливі. Вони схильні діяти інтуїтивно та можуть вдавати-

ся до фантазій в ситуаціях, які потребують виваженого та раціонального при-

йняття рішення для вирішення будь-якої проблеми, яка виникла в професійно-

му просторі. Особистісні характеристики таких рятувальників: несправедли-

вість, нещирість, егоїстичність та самостійність; 

- за розподілом позицій вибору коричневого кольору досліджуваними 

обох груп статистично достовірних відмінностей не виявлено (χ
2
 = 7,964; 

р = 0,336). На нашу думку, це може бути обумовлено тим, що для рятуваль-

ників обох груп спільним є: бажання комфорту тілесних відчуттів, прагнення 

до затишку і спокою, фізична легкість і сенсорна задоволеність. Для цих ря-

тувальників притаманні такі особистісні характеристики, як поступливість, 

залежність, спокій, сумлінність і розслабленість. Більшість досліджуваних 1-ї 

та 2-ї групи обирають коричневий колір на 6 та 7 позицію, це може свідчити 

про нейтральне або негативне ставлення до цього кольору. Тому, працівники 

ДСНС можуть не пов’язувати свій стан, настрій та особисті мотиви з даним 

кольором; 

- розподіл позицій вибору чорного кольору у груп досліджуваних ста-

тистично достовірно різний (χ
2
 = 23,161; р = 0,002). В більшості випадків до-

сліджувані 1-ї групи (f7 = 22; f8 = 70) обирають даний колір на 7 та 8 позиціях, 

а досліджувані 2-ї групи обирають даний колір за частотою переважно на 5–8 

позиціях (f7 = 17; f8 = 16; f7 = 22; f8 = 30). Тому можемо констатувати, що пра-

цівники ДСНС 2-ї групи в порівнянні з рятувальниками 1-ї групи більш мов-

чазні і замкнуті, уперті та егоїстичні, незалежні та ворожі по відношенню до 
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оточуючих (колег, друзів, тощо). Виявлено негативне ставлення до кольору 

працівниками ДСНС обох груп, що може проявлятися у прагненні придушити 

будь-яку потребу, мотив та настрій. 

- асоціативний розподіл вибору позицій сірого кольору у груп з різним 

рівнем професійного відчуження статистично значуще відрізняється 

(χ
2
 = 16,984; р = 0,018). Досліджувані 1-ї групи при виборі кольорів обирають 

даний колір за частотою вибору позицій 6–8 (f6 = 13;  f7 = 15; f8 = 12) рідше та 

мають нижчі показники у порівнянні з показниками вибору позицій 6–8 дос-

ліджуваними 2-ї групи (f5 = 20; f7 = 20; f8 = 20). Що дає можливість охаракте-

ризувати рятувальників 2-ї групи, як більш нейтральних і соціально відгоро-

джених, вільних від зобов’язань, неврівноважених, млявих і розслаблених, 

невпевнених, несамостійних, пасивних та менш ініціативних в порівнянні з 

фахівцями 1-ї групи. 

Отже, розподіл позицій вибору більшості кольорів у груп досліджува-

них статистично достовірно різний, окрім коричневого кольору. Це дає нам 

змогу охарактеризувати досліджуваних 1-ї групи, як особистостей, які прит-

римуються основних психологічних потреб та намагаються їх задовольнити, 

як в професійній діяльності так і в повсякденному житті: у прихильності й за-

доволеності, самоствердженні, активності й досягненні успіху, надії на спри-

ятливе майбутнє. Ці працівники в порівнянні з досліджуваними 2-ї групи є 

більш чесними, справедливими, добросовісними, рішучими, чуйними, енер-

гійними, сильними, діяльними, відгукливими, відкритими та товариськими. 

‒ Своєю чергою, досліджуваних 2-ї групи можемо охарактеризувати як 

особистостей, які в більшості випадків та порівняно з рятувальниками 1-ї 

групи є більш пасивними, закритими, самостійними, ворожими, егоїстични-

ми, безініціативними, впертими, нещирими, безвідповідальними та несправе-

дливими як в професійній діяльності, так і в соціумі. Такі працівники не пра-

гнуть активно діяти та менш наполегливі у досягненні успіху в професійній 

діяльності. 

Втрата професійної ідентичності може стати причиною усвідомлення 

неприналежності до професійної моралі, руйнування соціально-значущих про-

фесійних структур та призвести до прояву професійного відчуження. 

3.4 Дослідження особливостей прояву професійного відчуження  

у ціннісно-смисловій сфері 

До професійно важливих якостей пожежних-рятувальників, які визна-

чають ефективність та успішність їх професійної діяльності, крім особистіс-

них та когнітивних властивостей, належать й професійні цінності та смислові 

утворення [57]. Особливості екстремальної діяльності працівників ДСНС ви-

значають необхідність мати такі професійні цінності, як підтримка встанов-

лених правил та норм, справедливість, патріотизм, безпека (власна та оточу-

ючих), прагнення досягнення цілей та універсалізм, самовдосконалення [10]. 

Відсутність або недостатній розвиток цих цінностей, на нашу думку, може 
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знизити ефективність професійної діяльності та призвести до виникнення 

професійного відчуження. 

Для наукової психології цінності традиційно виступають в єдності 

трьох сполучених форм свого реального існування – суспільні ідеали, пред-

метно втілені цінності і особистісні цінності [177]. При цьому кожна з цих 

форм, а також відносини між ними можуть стати предметом всебічного пси-

хологічного вивчення, задаючи напрямки таких досліджень, як психологія 

культурних цінностей, психологія предметно втілених цінностей або, нареш-

ті, психологія особистісних цінностей. 

Особистісні цінності лежать в основі оцінок, які виносить суб’єкт подій 

«зовнішнього» і «внутрішнього» світу в просторі, таких понять, як істина, доб-

ро, краса, справедливість, порядність, чесність та ін. Зазначені поняття є виро-

бленими в культурі ціннісними категоріями, а їх привласнення, смислове та 

емоційне наповнення індивідом становить суб’єктивний вимір культури, який 

вказує на психологічний образ людини, рівень його індивідуальної культури, 

ступінь моральної вихованості [13; 177]. Крім того, особистісні цінності ство-

рюють фундамент для формування професійних цінностей, які відіграють важ-

ливу роль в розвитку професійної ідентичності або професійного відчуження. 

Новий теоретичний і методологічний підхід до вивчення особистісних 

цінностей був розроблений Ш. Шварцом на основі концепції М. Рокича. За 

Ш. Шварцом, цінності особистості існують на двох рівнях: 1) рівень норма-

тивних ідеалів, які відображають життєві принципи поведінки людини; 

2) рівень індивідуальних пріоритетів, що залежні від групового тиску й спів-

відносяться з конкретними вчинками людини [200]. 

Узагальнюючи визначення поняття «цінність» багатьох західних теоре-

тиків, Ш. Шварц і У. Білскі виокремлюють такі їх характеристики: 

1) Цінності – це переконання; коли цінності активізуються, вони змі-

шуються з почуттями. 

2) Цінності – це бажані людиною цілі й образ поведінки, що сприяє до-

сягненню цих цілей. 

3) Цінності не обмежені певними діями і ситуаціями. 

4) Цінності виступають як стандарти, що обумовлюють вибір, або як 

оцінка вчинків, людей, подій, ситуацій тощо. 

5) Цінності мають ієрархічну структуру; упорядкований набір ціннос-

тей формує систему ціннісних пріоритетів [191]. 

Таким чином, кожній людині властива індивідуальна, специфічна ієра-

рхія цінностей, яка є сполучною ланкою між духовною культурою суспільст-

ва й духовним світом особистості, між суспільним та індивідуальним буттям. 

Дана система складається в процесі діяльнісного предметного сприйняття ін-

дивідами змісту суспільних цінностей, об’єктивованих у витворах матеріаль-

ної й духовної культури.  

Сучасні дослідження показують, що працівники ДСНС, які не мають 

достатніх здібностей до роботи в цій службі, не тільки значно довше опано-

вують діяльність, а й працюють гірше за інших, найчастіше припускаються 



 84 

помилок, мають меншу надійність у роботі [177]. Тому відсутність чітко сфо-

рмованої системи ціннісно-смислової сфери особистості в професійній діяль-

ності може призводити до втрати професійної ідентичності, тобто прояву 

професійного відчуження. 

За допомогою методики особистісних цінностей KVS-3 

Д. В. Каширського нами було досліджено особливості ціннісно-смислової 

сфери, що дало можливість діагностувати суб’єктивні цінності, рівень само-

реалізації та задоволеність різними сферами життя працівників ДСНС. 

На першому етапі дослідження було проведено ієрархію (ранжування) 

ціннісно-смислових сфер працівників, які ідентифікують себе з професією та 

працівників з ознаками професійного відчуження (Рис. 3.3., рис. 3.4.). 

 

 
 

Рис. 3.3 ‒ Ієрархія ціннісно-смислових сфер працівників, які ідентифікують себе  

з професією (ранги) 

 

Проведений аналіз ранжування ціннісно-смислових сфер рятувальників, 

які ідентифікують себе з професією, дав можливість виокремити найбільш 

виражені показники життєвих сфер в яких досліджувані досягли найбільших 

результатів та реалізували себе (Рис. 3.3.). 
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Отримані результати дозволяють стверджувати, що для цих працівників 

найбільш значущі життєві сфери – цікава робота, самореалізація, здоров’я, 

стабільність, відповідальність та час. 

 

 
 

Рис. 3.4 ‒ Ієрархія ціннісно-смислових сфер працівників з ознаками професійного  

відчуження (ранги) 

 

Проаналізувавши результати ранжування ціннісно-смислових сфер ря-

тувальників з ознаками професійного відчуження, ми змогли виокремити 

найбільш виражені показники життєвих сфер, в яких досліджувані досягли 

найбільших результатів та реалізували себе. Для цих працівників найбільш 

значущі життєві сфери – пошук задоволення, відпочинок, гармонійне життя, 

свобода та творчість. 

Наглядне відображення відмінності середніх рангів життєвих сфер дос-

ліджуваних обох груп представлено на рисунку 3.5.  

З метою виявлення статистично достовірних відмінностей ціннісно-

смислових сфер між працівниками 1-ї групи (які ідентифікують себе з профе-

сією) та працівниками 2-ї групи (з ознаками професійного відчуження) був 

використаний критерій U-Манна-Уітні (Табл. 3.7).  
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Рис. 3.5 ‒  Графік середніх рангів ціннісно-смислових сфер працівників ДСНС з різ-

ним рівнем професійного відчуження 

 

Проведений аналіз отриманих даних (Таблиця 3.7) свідчить про те, що: 

- за ціннісно-смисловою сферою «Самореалізація» виявлені значущі 

відмінності (U = 3988,5; p = 0,001). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї 

групи (Me (p25; p75) = 5,5 (3; 6)) ставлять за мету повністю реалізувати себе в 

житті, максимально розвивавати свої здібності, втілювати у професійній дія-

льності увесь свій потенціал та можливості. Вони конструктивно самовдоско-

налюються як особистості, прагнуть до збалансованого та раціонального са-

морозвитку (самовиховання) в професійній діяльності. 
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Таблиця 3.7 ‒ Порівняльний аналіз показників ціннісно-смислових сфер праців-

ників ДСНС з різним рівнем професійного відчуження (ранги) 

№ 

з/п 
Ціннісно-смислові 

сфери 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують 

себе з професією) 

Me (p25; p75) 

2-га група 

(працівники з 

ознаками профе-

сійного відчу-

ження) 

Me (p25; p75) 

U р 

1. Самореалізація 5,5 (3; 6) 3 (1; 4) 3988,5 0,001 

2. Здоров’я  5 (3; 6) 4 (3; 5) 4580,0 0,021 

3. Відпочинок 3,5 (2; 5) 6 (3; 6) 4068,5 0,001 

4. Пошук задоволення 2 (1; 4) 5,5 (3; 6) 3997,0 0,001 

5. Цікава робота 5,5 (4; 7) 3,5 (2; 4) 4156,0 0,001 

6. Свобода 3 (1; 4) 5 (3; 6) 4234,0 0,002 

7. Гармонійне життя 2,5 (1; 4) 5 (3; 6) 4183,5 0,001 

8. Стабільність 5 (4; 6) 3,5 (2; 5) 4510,5 0,015 

9. Творчість 3 (1; 4) 5 (3; 6) 4367,0 0,005 

10. Час 5 (3; 6) 4 (3; 5) 4600,0 0,033 

11. Друзі 4 (3; 5) 3 (1; 4) 4635,5 0,039 

12. Відповідальність 5 (4; 6) 3 (1; 4) 4444,5 0,010 

Примітка: в таблиці представлені життєві сфери за якими виявлено статистично значущі 

відмінності між групами досліджуваних на рівні р ≤ 0,05; Ме – медіана; (p25; p75) – міжк-

вартильний розмах. 

 

Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) порівняно з досліджува-

ними 1-ї групи, мають гіршу адаптацію з колегами в професійному оточенні. 

Вищезазначені фахівці не прагнуть: поповнювати свої знання, покращувати 

умови життя, передавати іншим знання (досвід) та залишити свій «слід» (вне-

сок) у процесі виконання будь-якої справи, досягати цілей у професійній дія-

льності, не виявляють активність і не проявляють наполегливість тощо. Вони 

можуть відмовитися від «боротьби» та «здати позиції» під час досягнення ці-

лей та їх реалізації; 

- за ціннісно-смисловою сферою «Здоров’я» виявлено відмінності 

(U = 4580,0; p = 0,021). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 5 (3; 6)), постійно підтримують здоровий спосіб життя та 

пов’язують своє здоров’я з успішністю та стабільністю виконання своїх 

обов’язків у професійній діяльності. Вони активно проводять своє дозвілля 

(спортивні ігри, активний відпочинок) та притримуються гасла «У здоровому 

тілі – здоровий дух».  

Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 4 (3; 5)), у порівнянні з дослі-

джуваними 1-ї групи, не завжди підтримують здоровий спосіб життя, мають 

нижчий стан фізичного, психічного, духовного та соціального благополуччя, 

тому істотно знижують якість життя та в професійній діяльності мають мен-

ше можливостей реалізувати свій потенціал. Адже за відсутності здоров’я або 

за проблем зі здоров’ям особистість не спроможна якісно мислити та чітко 

виконувати свої професійні обов’язки; 



 88 

- за ціннісно-смословою сферою «Відпочинок» виявлено значущі від-

мінності (U = 4068,5; p = 0,001). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 

1-ї групи (Me (p25; p75) = 3,5 (2; 5), порівняно з досліджуваними 2-ї групи, ме-

нше відпочивають, тому що вони спрямовані на результат та активну працю; 

своїй професійній діяльності приділяють майже весь свій вільний час. 

Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 6 (3; 6)) не пройшли процес ада-

птації у професії рятувальника. Відпочинок для цих працівників відіграє важ-

ливу роль, тому що це спосіб відволіктися від професійної діяльності та  мо-

жливість використовувати свій час і кошти на задоволення нагальних бажань; 

для них важливо добре відпочивати, жити в своє задоволення і прагнути до 

відпочинку і розваг; 

- за ціннісно-смословою сферою «Пошук задоволення» виявлено зна-

чущі відмінності (U = 3997,0; p = 0,001). Дані свідчать про те, що досліджувані 

1-ї групи (Me (p25; p75) = 2 (1; 4) отримують задоволення від власних досягнень 

у професійній діяльності, тому не мають потреби підкріплювати свої ресурси 

та своє натхнення до професії за рахунок задоволення від інших способів. 

Своєю чергою, для досліджуваних 2-ї групи (Me (p25; p75) = 5,5 (3; 6)) 

пошук задоволення – як пріоритетний напрям у житті особистості, для попов-

нення свого власного ресурсу, відновлення свого психічного стану та отри-

мання естетичного задоволення від життя; 

- за ціннісно-смисловою сферою «Цікава робота» виявлено значущі 

відмінності (U = 4156,0; p = 0,001). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї 

групи (Me (p25; p75) = 5,5 (4; 7)) свідомо обирали свій професійний шлях, тому 

професійна діяльність рятувальника їм «до душі», вона задовольняє їх емо-

ційно та задовольняє їх власні потреби. Завдяки вищезазначеній характерис-

тиці, прагнуть досліджувати нові горизонти в науці за напрямом своєї профе-

сійної діяльності. 

Досліджувані 2-ї групи мають показники (Me (p25; p75) = 3,5 (2; 4)), що 

свідчить про те, що ці працівники не зацікавлені та не мають прагнень до на-

вчання, розвитку, кар’єрного зростання тощо. Їх професійна діяльність не дає 

можливості реалізувати свої цілі, навички, знання, досвід та на повну «розк-

рити» свій потенціал як особистості; 

- за ціннісно-смисловою сферою «Свобода» виявлено значущі відмін-

ності (U = 4234,0; p = 0,002). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 1-ї 

групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) вищезазначена цінність не є значущою, бо все в 

їхньому життя відбувається органічно та за раніше обдуманим планом. 

Зі свого боку, досліджувані 2-ї групи мають показники 

(Me (p25; p75) = 5 (3; 6)), порівняно з досліджуваними 1-ї групи, більш схильні 

до свободи, яка для них є платформою для пошуку нових можливостей. Вони 

незалежні в своїх почуттях та діях, важливі рішення приймають самостійно та 

здійснюють особистий вибір, заснований на власних інтересах і цінностях 

цих рятувальників; 

- за ціннісно-смисловою сферою «Гармонійне життя» виявлено зна-

чущі відмінності (U = 4183,5; p = 0,001). Дані свідчать про те, що для дослі-
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джуваних 1-ї групи (Me (p25; p75) = 2,5 (1; 4)) ця життєва сфера не є значущою, 

тому що дані працівники знайшли власний сенс свого життя, тому вважають, 

що вони розвиваються в правильному напрямі. Їх кар’єра в професійній дія-

льності, більшістю випадків, займає вище місце в ієрархії цінностей, що по-

нижує значення цінностей «сім’ї», «відпочинку», «гармонії зі світом» тощо. 

Досліджувані 2-ї групи мають показники (Me (p25; p75) = 5 (3; 6)), які 

свідчать про гармонічність та збалансованість життя цих працівників як у 

професійній діяльності, так і в соціумі загалом. Вони майже завжди знахо-

дяться у пошуку задоволення життям та життєвих орієнтирів, що дозволяє їм 

рівномірно дотримуватися міри в інших життєвих сферах (роботі, сім’ї, від-

починку і т.п.); 

- за ціннісно-смисловою сферою «Стабільність» виявлено відмінності 

(U = 4510; p = 0,015). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 1-ї групи (Me 

(p25; p75) = 5 (4; 6)) дана життєва цінність є головним критерієм для функціону-

вання та стійкого положення справ в екстремальній професійній діяльності та 

спокійного життя в соціумі. Вони завжди знаходяться у рівновазі з професіо-

налами своєї справи та підтримують сталість у часі під час вирішення завдань 

за призначенням. Тому ці працівники мають впевненість у завтрашньому дні. 

Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3,5 (2; 5)) до «стабільності» від-

носяться, як до емоції (протиріччя). Зміни в стабільності та правилах – є ос-

новним «двигуном» змін в їхньому житті та професійній діяльності, що може 

призводити до конфліктних ситуацій як з колегами, так і з друзями, близьки-

ми. Ці фахівці активно шукають новий власний шлях у поглядах, поведінці, 

думках та діях. 

- за ціннісно-смисловою сферою «Творчість» виявлено значущі від-

мінності (U = 4367,0; p = 0,005). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 

1-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) ця цінність – є проявом чогось незрозумілого 

та невідомого, тому для зазначених працівників вона не є значущою та потрі-

бною для задоволення (потреб або цінностей) життя. 

Своєю чергою для досліджуваних 2-ї групи (Me (p25; p75) = 5 (3; 6)) твор-

чість, як цінність – це можливість виражения (створення оригінального і нестан-

дартного). Вони здатні виходити за межі рольових установок, ідеї розвитку креа-

тивності критично важливі для них. За власним бажанням беруть роль «іновато-

рів» під час вирішення питань та характеризуються емоційною збудженістю; 

- за ціннісно-смисловою сферою «Час» виявлено значущі відмінності 

(U = 4600,0; p = 0,033). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 5 (3; 6)) цінують свій час, правильно розподіляють завдання в 

робочому графіку, пунктуальні та прагматичні. Вони вміють вдало володіти 

своїм часом у різних сферах життя: сім’я, робота, відпочинок, особистий роз-

виток, хобі тощо. В екстремальних ситуаціях здатні ефективно та швидко 

прийняти рішення. 

Зі свого боку досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 4 (3; 5)) не плану-

ють свою діяльність завчасно, тому що вважають що все в житті відбувається 

тоді, коли потрібно («на все свій час»). 
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- за ціннісно-смисловою сферою «Друзі» виявлено значущі відміннос-

ті (U = 4635,5; p = 0,039). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 1-ї гру-

пи (Me (p25; p75) = 4 (3; 5)) дружба – це взаємна допомога і підтримка в будь-

яких ситуаціях протягом життя, ця цінність наповнює їх життя радістю та 

емоційно збагачує його. Друзі поділяють думку цих працівників та  служать 

для них опорою в труднощах і завжди бувають поруч з ними в радості. Це 

своєрідна форма психотерапії для цих рятувальників, яка дозволяє висловити 

потаємні почуття. 

В свою чергу досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) порівняно з 

досліджуваними 1-ї групи характеризуються, як більш недовірливі до оточу-

ючих, не вміють (або не хочуть) відкриватися іншим та будувати стосунки з 

друзями (колегами). Вони в більшості випадків самотні та «замкнуті в собі». 

- за ціннісно-смисловою сферою «Відповідальність» виявлено зна-

чущі відмінності (U = 4444,5; p = 0,010). Дані свідчать про те, що у досліджу-

ваних   1-ї групи (Me (p25; p75) = 5 (4; 6)) відповідальність, існуючи на почат-

кових етапах, як культурна вимога, у процесі професійного розвитку прохо-

дить через їх внутрішній досвід та стає невід’ємною частиною їх професійної 

ідентичності. Головним принципом цих працівників – є відповідальність за 

наслідки своїх дій в професійній діяльності. 

В свою чергу досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) порівняно з 

досліджуваними 1-ї групи менш відповідальні. Вони не мають свідомого ста-

влення до визначених обов’язків, соціальних завдань, норм, правил та ціннос-

тей в професійній діяльності. 

Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що 

вищезазначені особливості ціннісно-смислової сфери респондентів 1-ї групи 

достовірно відрізняються від показників респондентів 2-ї групи. Для праців-

ників 1-ї групи, які ідентифікують себе з професією, особистісна стратегія 

професійної діяльності та її сформованість є основоположними для ефектив-

ного самоствердження, самоактуалізації та самореалізації даних досліджува-

них в оточуючому світі, зокрема в сфері професійного існування. 

Для цих працівників здоров’я, як цінність, займає важливий щабель у 

системі таких категорій їхнього буття, як інтереси й ідеали, зміст і щастя жит-

тя, стабільність та ритм в професійній діяльності. 

Вищевказані працівники розсудливі, активні, цілеспрямовані та обмірко-

вують кожен крок під час досягнення та реалізації цілей або завдань в профе-

сійній діяльності. Вони задоволені власним досягненнями та існуючим поло-

женням в професійній діяльності. Стійке та розмірене положення справ у про-

фесійній діяльності дає їм можливість з впевненістю «дивитися в майбутнє». 

Ці фахівці виявляють інтерес до нових знань та переймають досвід у 

професіоналів, що дає їм змогу продуктивно виконувати свої професійні 

обов’язки, діяти за раніше розробленим планом та керуватися встановленими 

правилами та традиціями. Вони не втрачають час на дрібниці, все роблять 

вчасно та за призначенням. Мають справжніх та вірних друзів, підтримують 

та цінують дружні відносини з колегами по роботі. В міжособистісних відно-
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синах ці досліджувані більш відповідальні та толерантні. Відповідальність – є 

регулятором їх поведінки та успіхом у кар’єрі. 

А досліджуваних 2-ї групи, фахівців з ознаками професійного відчу-

ження, можна характеризувати як особистостей в яких не сформована профе-

сійна ідентичність. Вони відсторонюються від реальності, не вважають за по-

трібне поповнювати свої знання та незадоволені своєю професійною діяльніс-

тю. Ці працівники мають занижену самооцінку до свого фізичного і психічно-

го стану. У них відсутнє розуміння значущості цінності «здоров’я», що галь-

мує досягнення багатьох потреб і цілей, як в соціумі, так і в професійній дія-

льності. Ці фахівці, більшістю випадків, роблять вибір відповідно до своїх 

бажань, інтересів і цілей на основі знань об’єктивної дійсності. 

Відпочиваючи, вони «перезавантажують» думки та проблеми, які нако-

пилися під час роботи. Але можуть зловживати відпочинком, за для уникнен-

ня виконання професійних обов’язків. 

В ієрархії життєвих цінностей «пошук задоволення» є одним із значу-

щих для зазначених досліджуваних. Але в дійсності постійна «жага до змін» в 

житті негативно впливають на їхню ідентифікацію з професією. Порівняно з 

досліджуваними 1-ї групи, вони більш пасивні додаючи зусилля для власного 

розвитку та самовдосконалення в професійній діяльності. 

Відсутність перспектив у професії зумовлюють їх хиткість у професій-

ній спрямованості особистості. Вони можуть проявляти критику та недовіру в 

професійних відносинах з керівництвом та колегами. Не мають свідомого та 

відповідального ставлення під час виконання важливих завдань. 

Далі, за допомогою опитувальника Ш. Шварца «Ціннісний опитуваль-

ник» нами було досліджено особливості соціальних та індивідуальних цінно-

стей працівників ДСНС. Дана методика складається з двох частин: 

‒ перша частина опитувальника призначена для дослідження рівня 
нормативних ідеалів особистості; 

‒ друга частина опитувальника призначена для дослідження рівня 
індивідуальних пріоритетів особистості [56]. 

Для виявлення статистично достовірних відмінностей були використані 

статистичні непараметричні критерії U-Манна-Уітні та r-Спірмена. 

Досліджуючи рівні особистості за першою і другою частинами опиту-

вальника Ш. Шварца «Ціннісний опитувальник», були отримані результати, 

які дали змогу отримати в обох групах досліджуваних профілі цінностей 

(рис. 3.6., рис. 3.7.). 

Як свідчать дані рисунку 3.7. для працівників з ознаками професійного 

відчуження найбільш значущими цінностями є: безпека, самостійність та до-

брота (ранг 1–3), найменш значущими для них є: влада, стимуляція та тради-

ції (ранг 8–10), а такі цінності, як: універсалізм, досягнення, гедонізм та кон-

формність, мають середній ранг значущості (ранг 4–7). 

У подальшому було проведено порівняльний аналіз цінностей рівня но-

рмативних ідеалів працівників ДСНС (Таблиця 3.8). 
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Рис. 3.6 ‒ Рангові показники нормативних ідеалів працівників ДСНС  

за опитувальником Ш. Шварца «Ціннісний опитувальник» (ранг 1–10) 

 

Як свідчать дані рисунку 3.6. для працівників, що ідентифікують себе з 

професією, найбільш значущими цінностями є: досягнення, традиції та безпе-

ка (ранг 1–3), найменш значущими: самостійність, стимуляція та гедонізм 

(ранг 8–10), а такі цінності, як: універсалізм, доброта, конформність та влада, 

мають середній ранг значущості (ранг 4–7). 

 

 
 

Рис. 3.7 ‒  Рангові показники індивідуальних пріоритетів працівників ДСНС  

за опитувальником Ш. Шварца «Ціннісний опитувальник» (ранг 1–10) 
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Таблиця 3.8 ‒ Порівняльний аналіз цінностей нормативних ідеалів працівни-

ків ДСНС з різним рівнем професійного відчуження (ранги) 

№ 

з/п 
Шкали цінностей 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують 

себе з професі-

єю) 

Me (p25; p75) 

2-га група 

(працівники з 

ознаками про-

фесійного від-

чуження) 

Me (p25; p75) 

U  р 

1. Влада 7 (5; 9) 8 (7; 9) 4677 0,041 

2. Досягнення 3 (1; 4) 5 (4; 6) 4524 0,017 

3. Гедонізм 8 (7; 9) 6 (5; 7) 4162 0,001 

4. Стимуляція 8 (5; 9) 7,5 (5; 9) 5546 0,727 

5. Самостійність 7,5 (6; 9) 3 (1; 5) 4045 0,000 

6. Універсалізм 4 (2; 5) 3 (2; 6) 5392 0,660 

7. Доброта 5 (4; 7) 3 (2; 5) 4689 0,045 

8. Традиції 3 (1; 3) 8 (6; 9) 4072 0,000 

9. Конформність 6 (5; 7) 7 (6; 8) 4689 0,043 

10. Безпека 3 (1; 5) 3 (1; 5) 5349 0,587 

Примітка: напівжирним шрифтом виділені статистично значущі відмінності між групами 

досліджуваних на рівні р ≤ 0,05; Ме – медіана;  (p25; p75) – міжквартильний розмах. 

 

Проведений аналіз отриманих даних (Таблиця 3.8) свідчить про те, що: 

‒ за шкалою «Влада» виявлені значущі відмінності (U = 4677; 

p = 0,041).Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи (Me (p25; p75) = 7 

(5; 9)) більше прагнуть досягти або зберегти домінантні позиції (суспільний 

імідж, суспільне визнання) в рамках загальної соціальної системи. Досліджу-

вані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 8 (7; 9)) менш наполегливі в досягненні соціаль-

ного статусу або престижу, контролю або домінування над людьми і засобами 

(авторитет, багатство, соціальна влада, збереження свого суспільного іміджу, 

суспільне визнання). Хоча для досліджуваних обох груп дана шкала ціннос-

тей не є значущою (7-й та 8-й ранг відповідно), у них достатньою мірою ная-

вні амбіції щодо підкорення інших людей, вони морально стійкі та прагнуть 

принести користь людям під час керування іншими рятувальниками;  

‒ за шкалою «Досягнення» виявлено значущі відмінності (U = 4524; 

p = 0,017). Дані свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 3 (1; 4)), прагнуть бути успішними в професійній діяльності, 

виявляють активність та компетентність у безпосередній взаємодії в суспільс-

тві та притримуються соціальних стандартів. Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; 

p75) = 5 (4; 6)), менше прагнуть в досягненні мети, вони не приділяють доста-

тньої уваги соціальній повазі та компетентності в професійному колективі, 

тому соціальне схвалення для них не є значущим мотивом. Можна зробити 

висновок, що ці фахівці не прагнуть до професійного успіху, не мають моти-

вів до розширення та поглиблення знань, установлення й зміцнення міжосо-

бистісних стосунків; 

‒ за шкалою «Гедонізм» виявлено значущі відмінності (U = 4162; 
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p = 0,001). Дані свідчить про те, що для досліджуваних 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 8 (7; 9) ця цінність у профілі особистості не значуща, що дає 

змогу їх характеризувати як більш стабільних, вони рідко діють за імпульсом, 

притримуються встановлених правил і норм, не завжди здатні піддатися спо-

кусам та насолодам. Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 6 (5; 7)), характе-

ризуються поведінкою, яка спрямована на досягнення задоволення (насолоди 

життям). Ці працівники прагнуть бути більш щасливими, але в професійній 

діяльності можуть зневіритися в своїй спроможності досягати поставлених 

цілей і можуть почати діяти за імпульсом задоволення (фізичним або матеріа-

льним), при цьому нехтують встановленими правилами та нормами етикету в 

професійному колективі; 

‒ за шкалою «Стимуляція» значущих відмінностей не виявлено 

(U = 5546; p = 0,927). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 8 (5; 9)) та 2-ї групи (Me (p25; p75) = 7,5 (5; 9)) характеризують-

ся низькою потребою в стимуляції, також вони не охоче прагнуть до новизни 

і глибоких переживань. Ця цінність не є важливою для фахівців обох груп у 

профілі нормативних ідеалів працівників ДСНС, більшістю випадків вони 

здатні підтримувати оптимальний рівень активності без будь-якої стимуляції; 

‒ за шкалою «Самостійність» виявлено значущі відмінності (U = 4045; 

p = 0,000). Дані свідчить про те, що для досліджуваних 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 7,5 (6; 9)) дана цінність не є значущою в профілі нормативних 

ідеалів особистості. Їх можна охарактеризувати як особистостей, які під час 

прийняття рішення прислуховуються до порад близьких людей (батьків, ро-

дичів, друзів). Своєю чергою, досліджувані 2-ї групи мають показники 

(Me (p25; p75) = 3 (1; 5)), що дає можливість характеризувати таких фахівців  

як особистостей, які вбачають себе самостійними, мають змогу керувати сво-

їм життям, мислять рефлексивно і творчо, більш автономні та незалежні в 

своїх діях. В житті вони прагнуть досягати цілей в професійній діяльності рі-

шуче та без сторонньої допомоги, вміють не піддаватися впливу різних фак-

торів, діяти на основі своїх поглядів і спонукань;  

‒ за шкалою «Універсалізм» значущих відмінностей не виявлено 

(U = 5392; p = 0,660). Це свідчить про те, що досліджувані мають наступні 

показники: 1-ї групи – (Me (p25; p75) = 4 (2; 5)), 2-ї групи – (Me (p25; p75)=3 

(2; 6)). Мотиваційною метою для працівників обох груп є: розуміння, терпи-

мість, захист благополуччя всіх людей і природи. Мотиваційні цілі універса-

лізму є похідними від тих потреб виживання груп та індивідів, які стають яв-

но необхідними у разі вступу людей в контакт з будь-ким поза свого середо-

вища або під час розширення первинної групи. Більшістю випадків вони вва-

жають, що права людини є значною мірою однаковими завжди і всюди; 

‒ за шкалою «Доброта» виявлено значущі відмінності (U = 4689; 

p = 0,045). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 5 (4; 7)) характеризуються як менш доброзичливі та в деяких 

ситуаціях можуть бути менш порядними. Досліджувані 2-ї групи 

(Me (p25; p75) = 3 (2; 5)) вважають себе більш доброзичливими в буденній вза-
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ємодії з близькими людьми, прагнуть до збереження благополуччя людей, з 

якими знаходяться в особистих контактах (користь та лояльність на благо ін-

ших, відповідальність, дружба, зріла любов, чесність, поблажливість, толера-

нтність). Такі особливості свідчать про те, що ці фахівці прагнуть здійснюва-

ти добрі справи, але інші можуть оцінювати їх негативно; 

‒ за шкалою «Традиції» виявлено значущі відмінності (U = 4072; 

p = 0,000). Дані свідчить про те, що у досліджуваних 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 3 (1; 3)) сформовані особисті символи і ритуали, їх роль і функ-

ціонування визначаються досвідом групи і закріплюються в традиціях і звича-

ях та в своїй професійній діяльності. Ця цінність є нормою поведінки. Тради-

ційний спосіб поведінки цих працівників є символом групової солідарності, 

виразом єдиних цінностей і гарантією виживання. Своєю чергою досліджувані 

2-ї групи (Me (p25; p75) = 8 (6; 9)) мають показники низького рівня значущості 

цього типу цінностей, що свідчить про деяку неповагу до традицій, неприйнят-

тя звичаїв та ідей, які існують в культурі, і недотримання їх в своєму житті;  

‒ за шкалою «Конформність» виявлено значущі відмінності 

(U = 4675; p = 0,0439). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 6 (5; 7)) характеризуються як особистості, що мають прагма-

тичне ставлення до готових стандартів у поведінці, безапеляційно визнають 

існуючий стан речей, законів, норм, правил, безумовно схиляються перед ав-

торитетами, ігнорують унікальність поглядів, інтересів, уподобань естетич-

них та інших смаків окремих людей. Ці рятувальники більше схильні стриму-

вати власну активність і запобігати діям, які можуть завдати шкоди іншим, 

або не відповідають соціальним очікуванням. Досліджувані 2-ї групи (Me 

(p25; p75) = 7 (6; 8)) вважають себе менш слухняними, недисциплінованими та 

неввічливими. Вони менше піддаються тиску більшості в групі (в колективі), 

більш суперечливі під час прийняття законів, норм та правил;  

‒ за шкалою «Безпека» достовірних відмінностей не виявлено 

(U = 5349; p = 0,587). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи (Me (p25; 

p75) = 3 (1; 5)) та 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 5)) характеризуються як особи-

стості, що прагнуть до соціального порядку, до взаємодопомоги, до збере-

ження здоров’я, хвилюються за сімейну та національну безпеку, за стабіль-

ність суспільства і гармонію взаємин у соціумі для вирішення загальних за-

вдань на користь самозбереження, виживання і розвитку. Вони відчувають 

небезпеку на основі тривожних сигналів. Ця цінність допомагає їм у профе-

сійній діяльності корегувати лінію поведінки й уникати небезпек.  

Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що 

більшість нормативних ідеалів-цінностей досліджуваних 1-ї групи кардина-

льно відрізняються від нормативних ідеалів-цінностей досліджуваних 2-ї 

групи. Ці відмінності проявляються в тому, що фахівці, які ідентифікують 

себе з професією, прагнуть домінувати та проявляти ініціативу, безапеляційно 

визнавати існуючий стан правил, законів та норм. Вони компетентні та акти-

вні в професійній діяльності, стабільні та консервативні. Зазначені працівни-

ки притримуються традицій, звичаїв, встановлених правил та норм поведінки; 
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думки та поради близьких людей є важливими для них під час прийняття рі-

шень. Вони менш доброзичливі та можуть бути відвертими настільки, що ін-

ші починають сприймають їх як «непорядних». 

Фахівців з ознаками професійного відчуження можна характеризувати 

як особистостей, що прагнуть до збереження благополуччя людей та прояву 

поваги до оточуючих. Вони менш наполегливі в поліпшенні свого соціально-

го статусу та престижу професії, мають низький рівень мотивації в досягненні 

цілей, не вірять у власну здатність досягати успіху. Для цих працівників задо-

волення життям є рушійним механізмом при виконанні професійних завдань. 

Ці працівники мають власну позицію та здатні проявляти домінантність до 

оточуючих, що надалі може призвести до негативних наслідків в їхній по-

всякденній та професійній діяльності. Фахівці цієї групи менш привітні та не 

прагматичні, здатні до змін у своїй діяльності. 

На наступному етапі дослідження було проведено порівняльний аналіз 

цінностей індивідуальних пріоритетів працівників ДСНС. Для виявлення ста-

тистично достовірних відмінностей щодо цінностей індивідуальних пріорите-

тів – використовувався критерій U-Манна-Уітні (Табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 ‒ Порівняльний аналіз цінностей індивідуальних пріоритетів 

працівників ДСНС з різним рівнем професійного відчуження 

(ранги) 

№ 

з/п 
Шкали ціннос-

тей 

1-ша група 

(працівники, які 

ідентифікують себе 

з професією) 

Me (p25; p75) 

2-га група 

(працівники з 

ознаками профе-

сійного відчу-

ження) 

Me (p25; p75) 

U  P 

1. Влада 7(6; 8) 5(4; 6) 4682 0,036 

2. Досягнення 3(1; 3) 8(6; 9) 4038 0,000 

3. Гедонізм 8(7; 9) 3(1; 5) 4007 0,000 

4. Стимуляція 8(7; 9) 8(5; 9) 5117 0,570 

5. Самостійність 7(6; 9) 3(2; 4) 4171 0,001 

6. Універсалізм 5(4; 6) 7(5; 9) 4688 0,032 

7. Доброта 4(3; 5) 6(4; 8) 4595 0,040 

8. Традиції 3(1; 4) 7,5(5; 9) 4056 0,000 

9. Конформність 5,5(4; 7) 3(1; 4) 4217 0,001 

10. Безпека 3 (1; 4) 3(1; 5) 5124 0,589 

Примітка: напівжирним шрифтом виділені статистично значущі відмінності між групами 

досліджуваних на рівні р ≤ 0,05; Ме – медіана;  (P25; P75) – міжквартильний розмах. 

 

Проведений аналіз отриманих даних (Табл. 3.9) свідчить про те, що: 

‒ за шкалою «Влада» виявлені значущі відмінності (U = 4682; 

p = 0,036). Це свідчить про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 7 (6; 8)) досягнувши певних цілей та домінантних позицій (су-

спільний імідж, суспільне визнання) в реальних буднях професійної діяльнос-
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ті можуть бути менш наполегливими в досягненні цілей в подальшому. Дос-

ліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 5 (4; 6)) більш наполегливі в досягненні 

соціального статусу або престижу, контролю або домінування над людьми і 

засобами (авторитет, багатство, соціальна влада, збереження свого суспільно-

го іміджу, суспільне визнання), вони прагнуть зайняти вищу позицію в соціу-

мі. Але ця цінність для фахівців даної групи не є пріоритетною (5 ранг), тому 

вони здатні до змін стосовно влади. Можна зробити висновок, що амбіції 

обох груп досліджуваних щодо підкорення інших людей знаходиться у нор-

мативному діапазоні, вони морально стійкі та прагнуть приносити користь 

людям під час керування іншими (рятувальниками). Вони готові до підпоряд-

кованості в міжособистісних стосунках, оскільки в їхній професії цей пара-

метр є одним з головних в запоруці успіху професійної діяльності рятуваль-

ника; 

- за шкалою «Досягнення» виявлено значущі відмінності (U = 4038; 

p = 0,000). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 3(1; 3)) проявляють активність та компетентність у безпосере-

дній взаємодії із суспільством та притримуються соціальних стандартів, дося-

гають успіху в професійній діяльності. Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; 

p75) = 8 (6; 9)) під час реалізації цілей не приділяють достатньої уваги соціа-

льній повазі та компетентності в професійному колективі, тому соціальне 

схвалення для них не є значущим мотивом. Можна зробити висновок, що ці 

фахівці майже не досягають професійного успіху, не достатньо мотивовані 

розширяти та поглиблювати знання, встановлювати й зміцнювати особисті 

контакти; 

- за шкалою «Гедонізм» виявлено значущі відмінності (U = 4007; 

p = 0,000). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 8 (7; 9) ця цінність у профілі особистості не значуща, що дає 

змогу їх характеризувати як більш стабільних, вони рідко діють за імпульсом 

та притримуються встановлених правил та норм, не завжди здатні піддатися 

спокусам та насолодам. Для досліджуваних 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 5)) 

ця цінність є значущою, тому їх поведінка характеризується спрямованістю 

на досягнення задоволення (насолоди життям). Ці працівники частіше бува-

ють задоволеними життям у порівнянні з досліджуваним 1-ї групи, але в про-

фесійній діяльності можуть зневіритися в своїй здатності досягати поставле-

них цілей і наразі починають діяти за імпульсом задоволення (фізичним або 

матеріальним), при цьому нехтують встановленими правилами та нормами 

етикету в професійному колективі, що може призвести до прояву професійно-

го відчуження особистості; 

- за шкалою «Стимуляція» значущих відмінностей не виявлено 

(U = 5117; p = 0,570). Це свідчить про те, що досліджувані як 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 8 (7; 9)), так і 2-ї групи (Me (p25; p75) = 8 (5; 9)) не охоче праг-

нуть до новизни і глибоких переживань. Ця цінність не є важливою для фахі-

вців обох груп у профілі індивідуальних пріоритетів працівників ДСНС, бі-

льшістю випадків вони здатні підтримувати оптимальний рівень активності 
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без будь-якої стимуляції; 

- за шкалою «Самостійність» виявлено значущі відмінності (U=4171; 

p=0,001). Дані свідчать про те, що для досліджуваних 1 групи (Me (p25; p75) = 

7 (6; 9)) дана цінність не є значущою в профілі індивідуальних пріоритетів 

особистості. Їх можна охарактеризувати як особистостей, для яких поради 

близьких людей (батьків, родичів, друзів) під час прийняття рішення відігра-

ють важливу роль, що підтверджується життєвим досвідом. Досліджувані 2 

групи (Me (p25; p75) = 3 (2; 4)) для яких вищевказана цінність є значущою, ха-

рактеризуються як особистості, що більшістю випадків діють та приймають 

рішення самостійно, таким чином мають змогу керувати своїм життям, мис-

лити рефлексивно і творчо, нестандартно та ініціативно, більш автономно та 

незалежно в своїй поведінці та діях як в соціумі, так і під час професійної дія-

льності; 

- за шкалою «Універсалізм» виявлено значущі відмінності (U = 4688; 

p = 0,032). Це свідчить про те, що для досліджуваних 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 5 (4; 6)) мотиваційною метою є розуміння, терпимість, захист 

благополуччя всіх людей і природи. Ці працівники, вступаючи в контакт з 

будь-ким поза свого середовища або разі розширення первинної групи ведуть 

себе пунктуально та коректно. Більшістю випадків вони раціонально викори-

стовують свої знання, уміння та навички під час виконання професійних за-

вдань. Досліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 7 (5; 9)) менше співпережива-

ють, ніж досліджувані 1 групи. Зазначені фахівці виявляють менше солідар-

ності з оточуючими (друзями, колегами); 

- за шкалою «Доброта» виявлено значущі відмінності (U = 4595; 

p = 0,040). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 4 (3; 5)) характеризуються як більш гуманні, чесні та добрози-

чливі. Вони прагнуть до збереження благополуччя людей, які їх оточують. 

Прояв доброти в соціумі у цих досліджуваних забезпечує процвітання групи 

та досягнення успіху в будь-якій справі. Досліджувані 2-ї групи 

(Me (p25; p75) = 6 (4; 8)) менш доброзичливі у стосунках з оточуючими, через 

те що їхні добрі вчинки не були високо оцінені та позитивно сприйняті ото-

чуючими (колегами, друзями, близькими людьми); 

- за шкалою «Традиції» виявлено значущі відмінності (U = 4056; 

p = 0,000). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) з повагою ставляться до авторитетів, підтримують 

цінності в робочих групах. Вони солідарні зі встановленими нормами, прави-

лами та традиціями, які існують в колективі. Своєю чергою досліджувані 2-ї 

групи (Me (p25; p75) = 7,5 (5; 9) в реальному житті зневажливо ставляться до 

традицій, не дотримуються звичаїв та ідей, які існують в соціумі (можуть їх 

порушувати);  

- за шкалою «Конформність» виявлені значущі відмінності (U = 4217; 

p = 0,001). Дані свідчать про те, що досліджувані 1-ї групи 

(Me (p25; p75) = 5,5 (4; 7)) характеризуються як особистості, що безапеляційно 

визнають існуючий стан речей, законів, норм, правил, виконуючи будь-які за-
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вдання, прислуховуються до думок авторитетів, часто не сприймають уніка-

льність поглядів, інтересів, уподобань естетичних та інших смаків окремих 

людей. Ці рятувальники більше схильні стримувати і запобігати діям, які мо-

жуть завдати шкоди іншим, або не відповідати соціальним очікуванням. Дос-

ліджувані 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 4)) у своїх відношеннях з колегами 

менш дисципліновані та менш ввічливі, порівняно з досліджуваними 1-ї гру-

пи. Вони менше піддаються тиску більшості в групі (в колективі), схильні до 

змін у поведінці та можуть змінити прийняте рішення під час виконання на-

казів (вказівок), більш суперечливі під час прийняття законів, норм та правил, 

що призводить до їхньої безвідповідальності перед колективом; 

- за шкалою «Безпека» достовірних відмінностей не виявлено 

(U = 5124; p = 0,589). Це свідчить про те, що досліджувані1-ї групи (Me (p25; 

p75) = 3 (1; 4)) та 2-ї групи (Me (p25; p75) = 3 (1; 5)) характеризуються як особи-

стості, що через забезпечення соціального порядку, безпеки сім'ї, національ-

ної безпеки, взаємодопомоги та дотримання порядних взаємовідносин фор-

мують колективну безпеку, як головну цінність у професійній діяльності. Ця 

цінність допомагає фахівцям обох груп у професійній діяльності ефективно та 

раціонально корегувати лінію своєї поведінки і уникати небезпек, що підтве-

рджує їх кваліфікацію рятувальників.  

Таким чином, отримані результати дають можливість стверджувати, що 

більшість індивідуальних пріоритетів-цінностей досліджуваних 1-ї групи 

суттєво відрізняються від індивідуальних пріоритетів-цінностей досліджува-

них 2-ї групи. Ці відмінності проявляються в тому, що фахівці, які ідентифі-

кують себе з професією, мають досвід ефективного керування підлеглими, 

притримуються встановлених правил, норм та цінностей, які існують у колек-

тиві. Вони здебільшого активні та компетентні, пунктуальні, коректні та солі-

дарні в стосунках, прагнуть досягати успіху в професійній діяльності, стійкі в 

своїх намірах та переконаннях. Фахівці цієї групи враховують поради близь-

ких та прислуховуються до думок авторитетних осіб. Традиційний спосіб їх 

поведінки є символом групової солідарності, виразом єдиних цінностей і га-

рантією виживання. 

Рятувальників з ознаками професійного відчуження можна характери-

зувати як особистостей, що прагнуть досягти соціального статусу та прести-

жу в соціумі, але не в повній мірі можуть реалізовувати свої цілі та нераціо-

нально використовують свій потенціал. Вони не бажають соціального схва-

лення, менш відповідальні та можуть діяти імпульсивно, при цьому нехтують 

правилами та нормами колективу. Ці працівники більш самостійні, автономні 

та незалежні в своїх намірах та під час прийняття рішень, але в більшості ви-

падків можуть бути не доброзичливими у відносинах. Вони часто зневажливо 

ставляться до традицій, звичаїв та ідей, можуть бути не дисципліновані та не 

ввічливими, в професійній взаємодії.   

У результаті кореляційного аналізу встановлено, що в групі працівників, 

які ідентифікують себе з професією, існує статистично значущий взає-

мозв’язок між цінностями нормативних ідеалів та цінностями індивідуальних 
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пріоритетів (rs = 0,274, p ≤ 0,007). Це свідчить про узгодженість ціннісних про-

філів особистості, тобто ці фахівці стабільні в своїх ціннісних перевагах як в 

поглядах ставлення до життя, так і в реалізації ціннісних орієнтацій та поведі-

нки в реальному житті. 

У працівників з ознаками професійного відчуження між цінностями но-

рмативних ідеалів та цінностями індивідуальних пріоритетів статистично зна-

чущих кореляцій не виявлено (rs = 0,09, p > 0,864). Це свідчить про неспівпа-

діння бажаних (орієнтовних) цінностей фахівців цієї категорії з тими ціннос-

тями, які вони реалізують у власному житті під час взаємин з близькими та ко-

легами. 

Слід звернути увагу, що дані, отримані під час дослідження рівня нор-

мативних ідеалів особистості та рівня індивідуальних пріоритетів особистос-

ті, зазвичай не співпадають, оскільки ціннісні орієнтації особистості на рівні 

нормативних ідеалів не завжди можуть реалізуватися в поведінці внаслідок 

обмеження можливостей людини, групового тиску, дотримання певних тра-

дицій, слідування зразкам поведінки й інших причин. Через що зазначені фа-

хівці можуть переживати внутрішній конфлікт і незадоволеність життям. То-

му їм необхідно переглянути свою поведінку або систему нормативних цін-

ностей.  

Отримані результати дають можливість їх подальшого використання у 

розробці психокорекційної та психопрофілактичної програми для працівників 

ДСНС з ознаками професійного відчуження. 
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 РОЗДІЛ 4 

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО 

ВІДЧУЖЕННЯ 

4.1 Теоретико-методологічні основи психопрофілактики й психоко-

рекції професійного відчуження у працівників ДСНС 

У сучасній психологічній практиці досить гостро стоїть проблема запо-

бігання професійному відчуженню працівників у різних сферах. Її неповне 

рішення призводить до виникнення труднощів у працевлаштуванні, в профе-

сійно-особистісному зростанні.  

Як зазначено вище, професійне відчуження – це цілісне багатокомпоне-

нтне психологічне утворення, що включає: особистісну сферу (стани, соціа-

льні установки, реакції, особливості і властивості особистості та її особистісні 

якості); мотиваційну сферу (проявляється в бажанні уникати перешкоди, ни-

зькому рівні мотивації досягнення, нездатності ставити перед собою цілі й 

спрямовувати зусилля на їхнє досягнення); когнітивну сферу (сприйняття, со-

ціальні установки, стереотипи та самоідентифікація особистості); ціннісно-

смислову сферу (стресостійкість, активність та комунікативність особистості, 

її рівень самореалізації та задоволеність різними сферами життя; також 

суб’єктивні, соціальні та індивідуальні цінності особистості) [12; 207]. 

Ці всі сфери прояву професійного відчуження мають своєрідну струк-

туру залежно від ступеня вираженості ознак. 

Головна ідея психокорекції та психопрофілактики професійного відчу-

ження – це визначення у майбутніх працівників ДСНС професійного самови-

значення, що виражається в професійній ідентичності та забезпечить рятува-

льнику цілісність, тотожність і визначеність, які розвиваються в ході профе-

сійного навчання спільно зі становленням процесів самовизначення, самоор-

ганізації і персоналізації. 

На підставі проведеного нами аналізу результатів дослідження ми мо-

жемо зробити категоризацію виявлених психологічних особливостей. З огля-

ду на комплексність досліджуваного явища, методологічно виправдано виро-

бляти категоризацію за двома різними підставами, а саме: 

1. За підставою «вбудованості» даної характеристики в психологічний 

ансамбль особистості, ми можемо виділити характеристики, які лежать у фу-

ндаменті особистості, є його базовою структурою і, відповідно, корекційний 

вплив на них буде прогностично низьким. При цьому, прогностичне очіку-

вання профілактичних процедур, буде досить високим. Так само ми позначи-

мо ті характеристики, які є досить гнучкими і рухливими, що дасть сприятли-

вий прогноз під час побудови програми корекційного впливу, не виключаю-

чи, при цьому, можливість профілактичної роботи. 

Так, наприклад, до першої категорії будуть відноситись характеристи-

ки, пов'язані зі смисложиттєвими орієнтирами, мотивами і напрямами, сти-

льовими особливостями особистості, у той час як до другої категорії ми мо-
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жемо віднести показники, що характеризують когнітивну, емоційну і вольову 

сферу. 

Особливий інтерес в цьому відношенні представляє група характерис-

тик, пов'язаних з описом соціальних взаємодій. Специфіка цієї групи полягає 

в одночасній належності як до першої, так і до другої категорії. Таким чином, 

ця група стає як би «сполучною ланкою» між базовими конструктами особис-

тості і більш гнучкими, адаптивними надбудовами. 

2. За підставою наявності/відсутності характеристики і ступеня вираже-

ності такої. 

Таким чином ми можемо виділити 4 типи відмінностей, які можна виді-

лити у представлених груп. 

А) властиві групі 1 / невластиві групі 2; 

Б) властиві групі 2 / невластиві групі 1; 

В) властиві групі 1 більшою мірою, ніж властиві групі 2; 

Г) властиві групі 2 більшою мірою, ніж властиві групі 1. 

Розподіл на ці 4 типи дозволяють нам коректно вибудовувати подальшу 

програму як профілактичного, так і корекційного характеру. Ми отримуємо 

можливість поділу впливів, спрямованих на виникнення або повне блокуван-

ня якогось поведінкового досвіду, або психологічних властивостей, або його 

розвитку/зниження ступеня прояву, як у випадку «В» і «Г». 

Дана категоризація за двома різними методологічними підставами до-

зволяє нам побудувати типологічну матрицю, яка дасть нам можливість по-

будови концепції корекційної та профілактичної роботи, спрямованої на зни-

ження і запобігання професійного відчуження у працівників ДСНС. 

Розберемо більш докладно аналіз проблемних психологічних характе-

ристик, що відповідають за виникнення і прояв професійного відчуження у 

працівників ДСНС, а також покажемо трансформаційний перехід в інструме-

нтальне поле психокорекційних можливостей. 

У групі «Мотиви, спрямованості і цільові установки» ми бачимо чіт-

ке виділення характеристик, які описуються в такий спосіб: 

‒ мають низьку мотивацію в професії;  

‒ всі їх думки та увага повністю приділена особистим планам та цілям; 

‒ мають низький рівень мотивації в досягненні цілей; 

‒ байдужі до похвали і покарань; 

‒ мають низьку мотивацію до розширення та поглиблення знань, уста-

новлення й зміцнення особистих контактів; 

‒ не мають мети розвиватися та досягати високих результатів в цій 

професії; 

‒ не мають (або не ставлять) конкретної мети в професійній діяльності. 

У групі «Стильові особливості» виділяються наступні характеристики 

працівників ДСНС:  

‒  не вважають за потрібне ретельно обмірковувати проблеми під час 

прийняття рішень; 
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‒ в самотності почуваються комфортніше, ніж під час взаємодії в робо-

чому колективі або в будь-якій групі взагалі; 

‒ не вірять у власну спроможність досягати успіху;  

‒ нераціонально використовують свій потенціал; 

‒ можуть діяти імпульсивно; 

‒ можуть діяти безвідповідально; 

‒ цінують  перевірені методи роботи; 

‒ не проявляють власних творчих здібностей;  

‒ зміни у професійній діяльності не викликають інтересу, до нового ві-

дносяться з обережністю. 

У групі «Соціальні взаємодії» виділяються такі характеристики пра-

цівників ДСНС:  

‒ в самотності почуваються комфортніше, ніж під час взаємодії в робо-

чому колективі або в будь-якій групі взагалі; 

‒ нехтують правилами та нормами колективу; 

‒ зневажливо ставляться до традицій; 

‒ можуть бути пасивними, закритими, ворожими;  

‒ мають низьку мотивацію до установлення й зміцнення особистих ко-

нтактів. 

У групі «Когнітивна сфера» виділяються такі характеристики праців-

ників ДСНС: 

‒  не вважають за потрібне ретельно обмірковувати проблеми під час 

прийняття рішень; 

‒ ситуації з високим ступенем невизначеності розцінюють як нездо-

ланні; 

‒ вважають, що вони мають гірші умови для реалізації цілей;  

‒ схильні до надмірної рефлексії; 

‒ недостатній рівень аналітичності мислення; 

‒ критику та зауваження на свою адресу сприймають як посягання на 

особисту свободу. 

У групі  «Емоційна сфера» виділяються наступні характеристики пра-

цівників ДСНС: 

‒ часто пригнічені; 

‒ часто відчувають стани надмірного психічного напруження, швидко-

го стомлення,  відчуття безсилля і виснаження; 

‒ характерне зниження настрою, «зажуреність» у власні переживання; 

‒ загальне відчуття тяжкості, ліні, «порожнечі в голові»; 

‒ можуть розгубитися та «впасти у відчай»; 

‒ можуть поряд з реакціями самозвинувачення, демонструвати воро-

жість стосовно оточуючих осіб; 

‒ часто перебувають у стані дезадаптації, тривоги; 

‒ недостатньо сформована саморегуляція психічних станів. 

У групі  «Вольова регуляція» виділяються наступні характеристики 

працівників ДСНС:  
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‒ можуть бути недисциплінованими;  

‒ можуть діяти імпульсивно та не цілеспрямовано; 

‒ можуть бути впертими; 

‒ відсутність наполегливості й рішучості в діях;  

‒ втрачають контроль над психічними процесами; 

‒ складно зосередити увагу у процесі виконанні професійних завдань. 

У групі  «Загальне ставлення до професійної діяльності» виділяють-

ся такі характеристики працівників ДСНС:  

‒ не задоволені своїм положенням або станом справ в професійній дія-

льності; 

‒ не прагнуть досягати успіхів та високих результатів; 

‒ не мають бажання ініціювати свій розвиток в професії; 

‒ свою професійну діяльність не цінують; 

‒ професійна діяльність для цих фахівців є важкою та неприємною; 

‒ розчаровані результатами своїх внесків. 

З наведеного вище аналізу стає зрозуміло, що частина характеристик, 

таких, наприклад, як слабо розвинений мотиваційний компонент, як зовнішня 

(позитивна і негативна), так і внутрішня мотивація проявляються на недоста-

тньому рівні, вона може бути насичена дефіцитним ресурсом або за рахунок 

посилення параметрів вольової регуляції, які, своєю чергою, проявлені у ви-

гляді впертості і негативізму, або за рахунок пошуку нових мотиваційних, ці-

лепокладальних конструктів. Трансформація ресурсної бази на рівні зміни 

мотиваційної сфери передбачає тривалий, профілактичний вплив. Короткоча-

сною тренінговою інтервенцією можна компенсувати дефіцит ресурсу в ког-

нітивної сфері, наприклад, підвищуючи рівень аналітичності мислення і зни-

жуючи рівень поточної рефлексії. Або ж у сфері емоційної регуляції, де ми 

можемо надати технології освоєння ресурсів, пов'язаних з контролем і управ-

лінням як актуальних, так і домінуючих психічних станів. 

Говорячи іншими словами, необхідно перевести описову характеристи-

ку негативної складової в потенційно позитивну паралель, з підбором доступ-

них особистісних ресурсів для реалізації цієї трансформації. 

Зазначений аналіз показує нам не просто список характеристик, які не-

гативно впливають на діяльність, але й по суті, є чек-листом дефіцитних ре-

сурсів особистості. Саме розуміння проблемних характеристик через призму 

ресурсного підходу дозволяє нам перевести діагностичний опис в конструк-

тивну концепцію комплексного психокореційного впливу, спрямованого на 

запобігання виникненню, зниження темпів розвитку і редукції поточного рів-

ня професійного відчуження у працівників ДСНС. 

Таким чином, ми можемо виділити 4 форми співвідношень типів і ці-

льової спрямованості психокорекційного впливу, а саме: 

А) Психопрофілактика кількісного посилення / ослаблення характерис-

тики, що проявляється; 

Б) Психопрофілактика кількісного посилення / ослаблення характерис-

тики, що проявляється – тренінговим методом; 
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В) Психопрофілактичне формування відсутньої або інгібування (подав-

лення) наявної характеристики; 

Г) Тренінгове формування відсутньої або інгібування (подавлення) ная-

вної характеристики. 

Отже, ми систематизуємо список негативних характеристик з урахуван-

ням вибору адекватного психорекційного впливу і з розумінням проектного 

результату останнього. Узагальнений результат вищевикладеного процесу 

наведено в таблиці 4.1. 

Як ми можемо бачити з таблиці 4.1, кожна група проблемних характе-

ристик має у вигляді рішення 2-ї технологї тренінгового характеру, і 2-ї тех-

нології профілактичного характеру. 

Такий підхід дає нам можливість будувати програму комплексного 

впливу з урахуванням малоінтенсивної, але тривалої роботи в профілактич-

ному періоді, і високоінтенсивну, але, відносно, короткочасну інтервенцію в 

період тренінгових сесій. 

Особливе місце займає група проблемних характеристик «Загальне ста-

влення до професійної діяльності». 

На наш погляд, ця група є результативною, по відношенню до всіх по-

передніх. Сама логіка структури цієї категорії має на увазі наявність глибоко-

го внутрішньоособистісного конфлікту, який відображається у суперечливос-

ті і неконгруентності компонентів. Ми вважаємо, що під час вибору форми 

психокорекційного впливу, в разі вираженої сформованості ознак даної кате-

горії, доцільно застосовувати індивідуальні форми психологічної корекції, а 

не групові. 

Виходячи з усього вищезазначеного, ми можемо сформулювати цілі 

комплексного психопрофілактичного і психокореційного впливу: 

1. Редукція поточного рівня професійного відчуження у працівників 

ДСНС.  

‒ Зниження темпів розвитку професійного відчуження у працівників 

ДСНС.  

‒ Запобігання виникненню професійного відчуження у працівників 

ДСНС.  

Задачі комплексного психопрофілактичного і психокорекційного впливу: 

1. Формування умінь за виділеними сферами впливу, в залежності від 

конкретних показників ступеня сформованості професійного відчуження. 

2. Розвиток та застосування сформованих навичок при виконанні функ-

ціональних завдань працівників ДСНС. 

3. Екстраполяція знань, умінь і навичок на ситуації з високою стресо-

генністю і невизначеністю. 

4. Формування усвідомленого ставлення до індивідуальних психічних 

проявів. 

5. Інтеграція в звичний спосіб життя навичок систематичного саморегу-

лювання психічних станів. 
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6. Формування ефективного, стійкого самоідентифікаційного професій-

ного образу. 

 

Таблиця 4.1 
Мішень  

ПВ 

Тип 

ПВ 

Цільова спрямованість психокрекційного впливу 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

а
 с

ф
ер

а
 

СПТ Оптимізація мотиваційного компонента у векторі пріоритету внутріш-

ньої мотивації над зовнішньою позитивною, а зовнішньої позитивної 

над негативною. 

СПТ Технологізація перекладу особистісних інтересів у сферу професійних. 

ППР Формування усвідомленого мотиваційного конструкту, що включає 

зовнішню позитивну, негативну і внутрішню мотивацію. 

ППР Формування довгострокової перспективи накладених один на одну 

областей  особистісних і професійних інтересів. 

С
т
и

л
ь

о
в

і 
о
со

б
л

и
в

о
ст

і СПТ Розвиток навичок застосування творчого потенціалу. 

СПТ Зниження частоти вибору ригідних рішень і збільшення частоти ефек-

тивного застосування нових, лабільних форм поведінкової активності. 

СПТ Зниження частоти прийняття імпульсивних рішень. 

ППР Розвиток здатності до прийняття відповідальності і впевненості в мо-

жливості вирішення проблемної ситуації через формування позитив-

ного досвіду. 

ППР Формування усвідомленого ставлення до своїх професійних навичок і 

вміння раціонально їх застосовувати, відповідно до функціональних 

завдань. 

С
о
ц

іа
л

ь
н

і 

в
за

єм
о
д

ії
 СПТ Формування позитивного досвіду командної взаємодії. 

СПТ Розвиток навичок ефективної соціальної взаємодії. 

ППР Формування бачення ресурсної бази групової роботи. 

ППР Формування толерантного ставлення до загальногрупових норм. 

К
о
г
н

іт
и

в
н

а
 

сф
ер

а
 

СПТ Розвиток рівня аналітичності мислення. 

СПТ Технологізація навичок аналізу поточної і критичної ситуацій. 

СПТ Зниження частоти виникнення спонтанно-рефлексивних процесів. 

СПТ Формування навички застосування стратегічного мислення з виділен-

ням фази планування. 

Е
м

о
ц

ій
н

а
 

сф
ер

а
 

СПТ Формування навичок саморегуляції психічних станів. 

СПТ Розвиток умінь психічної саморегуляції в умовах кризової ситуації. 

ППР Інтеграція практики «психічної гігієни» в повсякденне життя. 

ППР Формування усвідомленого підходу до раннього виявлення негатив-

них психічних станів. 

В
о
л

ь
о
в

а
 р

ег
у
л

я
ц

ія
 СПТ Формування навички наполегливості, рішучості та цілеспрямованості 

в діяльнісних моделях. 

СПТ Розвиток навичок вольового адміністрування в формі дисциплінарного 

підпорядкування і командного управління. 

ППР Формування вміння вольової компенсаторики при недостатньому мо-

тиваційному та емоційному компонентах. 

ППР Системний розвиток навчань довільної регуляції когнітивних проце-

сів. 

Примітка: ПВ – психокорекційний вплив; СПТ – соціально-психологічний тренінг; ППР 

– психопрофілактична робота. 
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Як ми можемо бачити, поставлені завдання чітко поділяються нами за 

описом вищезазначених категорій. Завдання 1–3 відносяться до категорії за-

вдань, що вирішуються шляхом впливу тренінгу, а завдання 4–6 – шляхом 

психопрофілактичної роботи. 

4.2 Програма психопрофілактики і психокорекції професійного  

відчуження у працівників ДСНС 

Сформулювавши методологічну базу, концепцію, цілі і завдання ком-

плексного психокореційного впливу, ми можемо перейти до опису побудови 

програми психопрофілактики та психокорекції професійного відчуження у 

працівників ДСНС. 

Програма психопрофілактики і психокорекції професійного відчуження  

у працівників ДСНС 

Розроблений нами тренінг включає в себе роботу з трьома блоками 

проблемних характеристик, які ведуть до формування і розвитку професійно-

го відчуження у працівників ДСНС, а саме: 

1. Когнітивний – представлений аналітичністю і рефлективністю мис-

лення. 

2. Емоційний – представлений здатністю до емпатії і умінням розрізня-

ти емоційні стани за сигналами швидкого доступу. До цього ж компоненту 

відноситься компенсаторна, відносно до емпатійності, здатність психічної са-

морегуляції. 

3. Мотиваційний компонент – представлений певним співвідношенням  

різних типів мотивації до професійної діяльності. 

Відповідно, кожен блок ставить завдання, вирішення яких в площину 

практичних результатів буде виражатися в наступних уміннях і навичках: 

1. Уміння аналізу і типологізації поточної і прогнозованої ситуацій. 

2. Уміння визначення і фіксації професійної позиції. 

3. Усвідомлена перебудова провідного типу мотивації до професійної 

діяльності. 

4. Уміння ефективно розпізнавати емоції і психічні стани. 

5. Уміння відстежувати і знижувати негативний вплив індукованих 

емоцій. 

6. Уміння ефективно регулювати власний психічний стан. 

Програма тренінгу розрахована на 48 годин тренінгової роботи, 6 днів 

по 8 робочих годин, що дозволяє приділити кожному компоненту достатньо 

уваги для якісного опрацювування і вирішення поставлених завдань кожним 

учасником. 

Базова схема кожного дня занять будується за принципом послідовного 

проходженню групою наступних етапів: 

1. Актуалізація; 

2. Проблематизація; 

3. Формування; 
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4. Закріплення; 

5. Рефлексія. 

Даний принцип дає можливість учасникам ретельно опрацьовувати як 

поставлені ведучим завдання, так і усвідомлювати особистісні переживання, 

які виникають в процесі виконання. Так само, дотримання принципу поетап-

ності забезпечує ведучому контроль над динамічних кой внутрішньогрупових 

процесів і вносити необхідні корективи, при ситуативній необхідності, без 

зміни програмної процедури. 

Перший етап. Актуалізація. 

На першому етапі констатується поточний стан компонентів, що тре-

нуються. Значимим моментом є усвідомлення учасниками тієї міри сформо-

ваності цих якостей, яке у них є присутнім на даний момент, а також фіксація 

достатності цього рівня сформованості для нормального соціально адаптив-

ного функціонування особи. 

Другий етап. Проблематизація. 

Основним завданням другого етапу є проблематизація. Із зафіксованої 

на першому етапі достатності цього рівня сформованості для нормального 

соціально адаптивного функціонування особистості учасники переходять до 

усвідомлення недостатності розвитку компонента відносно спеціальної діяль-

ності практичного психолога. Фіксування дефіцитності ресурсу. Під ресурсом 

в даному випадку слід розуміти елемент когнітивної сфери, що розвивається. 

Третій етап. Формування. 

На третьому етапі учасники тренінгу виконують ряд поставлених веду-

чим вправ, спрямованих на штучний розвиток вказаних компонентів. Завдан-

ня складаються за принципом збільшення складності, – від простих  до скла-

дних, причому складність зростає за рахунок зміни рівня абстрагування, не-

обхідного для вирішення завдання. Завдання на розвиток аналітичного і реф-

лексивного боків мислення підбираються як вбудовані в контекст модельних 

ситуацій, так і абстраговані від безпосередньої діяльності. 

Четвертий етап. Закріплення. 

На цьому етапі тренінгу закріплення посилених здібностей робиться за 

рахунок двох процедур: 

1. Перенесення тренованої навички в життєву і професійною сферу, із 

складанням програми спостереження і фіксації ефективності використання 

нових якостей. 

2. Знаходження системного взаємозв'язку за принципом самоподкріп-

леної петлі зворотного зв'язку між когнітивним компонентом психологічної 

готовності, зокрема аналітичного і рефлексивного боків, і іншими компонен-

тами, обумовленими раніше. 

Після проходження групою завершального, четвертого етапу, ведучим 

підводиться сумарний підсумок тренінгу і загальногрупова рефлексія з розг-

лядом тих проблемних зон, які виникли на момент завершення зустрічі і були 

усвідомлені учасником як особиста проблематизація. 
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Основні технічні прийоми, використані під час тренінгу. 

1. Психогімнастичні техніки: 

- техніки навіювання – спрямовані на регуляцію психічного стану парт-

нера; 

- техніки «відзеркалення» – спрямовані на відпрацювання навичок не-

вербального підстроювання до емоційного стану партнера; 

- техніки асертивності – спрямовані на зниження ефекту емоційної ін-

дукції. 

2. Дискурсивні техніки: мозковий штурм, дискусія, обговорення - спря-

мовані на виділення і типологізацію основних прогнозованих ситуацій. 

3. Групове ухвалення рішень – спрямоване на розробку моделі дії в си-

туації і рішень, що приймаються практичним психологом при наданні психо-

логічної допомоги населенню, постраждалому при надзвичайних ситуаціях. 

4. Групові доповіді і демонстрації способів дій – спрямовані на розви-

ток здібностей до артикуляції, обґрунтування і оцінки власної позиції і пози-

цій інших учасників групової роботи. 

5. Ігрові техніки: 

- позиційні ігри – спрямовані на розвиток здібності індивіда розрізняти 

та займати різні соціальні позиції і фіксувати відповідні їм мотиваційно-

цільові комплекси;  

- рольові ігри – спрямовані на відробіток емпатичних здібностей і умін-

ня розпізнавати емоційні стани партнера за екстралінгвістичними, паралінгві-

стичними і психосоматичними ознаками. 

- ситуаційні ігри – спрямовані на формування і коригування мотивацій-

но-цільового компонента професійної діяльності. 

Програма соціально-психологічного тренінга 

Блок 1. Розвиток когнітивного компонента 

Мета блоку: розвиток рефлексивного і аналітичного компонентів когні-

тивної сфери учасників тренінгу. 

Завдання: добитися позитивної динаміки росту вказаних компонентів, 

що проявляється в наступних уміннях : 

1. Уміння аналізу і типологізації поточної і прогнозованої ситуацій. 

2. Уміння визначення і фіксації професійної позиції. 

Основний принцип тренінгу – принцип поетапності розвитку групи і 

поступовості розуміння учасниками самих себе, своїх проблем, взаємин, сте-

реотипів, установок. Принцип поетапності включає те, що кожна зустріч ло-

гічно витікає з попередньої, і є в змістовному плані основою для наступної. 

Суттєво, що рефлексія не замінює (і не підмінює) емпатію, а доповнює 

її у процесах пізнання і взаємодії з іншим суб’єктом. Якщо розглядати саме 

консультативну взаємодію, то функція емпатії полягає у спеціальній «на-

стройці» консультанта на переживання та почуття клієнта, тобто на емоцій-

ному проникненні у світ клієнта. На протилежність цьому функція рефлексії 

полягає у «налаштуванні» від емоцій та побудові усвідомлюваної інтелектуа-
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льної «картини» клієнтської проблеми, тобто розуміння її причин, структури 

та наслідків. 

Блок 2. Тренінг мотиваційного компонента. 

Мета блоку: усвідомлена перебудова або корекція провідного типу мо-

тивації до професійної діяльності. 

Завдання: 

2.1. Усвідомлення учасниками комбінації наявних мотивів до професій-

ної діяльності. 

2.2. Перехід зовнішньої негативної мотивації у форму зовнішньої пози-

тивної мотивації. 

2.3. Збільшення складової внутрішньої мотивації за рахунок невикорис-

товуваних раніше цільових конструктів. 

Визначення етапів тренінгу.  

У цьому блоці мають місце два основні етапи, кожен з яких, у свою 

чергу, розбитий на декілька технічних кроків залежно від поставлених за-

вдань. 

Етап 1.  Тренінг  зовнішньої позитивної мотивації,  або мотивації досягнення. 

Мета етапу: досягнення стійкого підвищення рівня мотивації досягнен-

ня удачі і зниження рівня мотивації уникнення невдачі у учасників тренінгу. 

Завдання етапу :  

1. Перехід програми постановки мети професійної діяльності з вектору 

уникнення невдачі у вектор досягнення успіху. 

 2. Розвиток стійкого прагнення до досягнення поставленої мети. 

 3. Нівеляція побоювання не сподобатися навколишнім людям у своїх 

цілях, засобах і результатах діяльності.  

4. Навчання умінню і бажанню вибирати середні або трохи вище за се-

редній по складності виконання завдання.  

Основна концепція: 

Мотивацію досягнення від мотивації уникнення відрізняє, головним 

чином, наступні особливості:  

1) Самостійна постановка мети суб'єктом;  

2) Прагнення досягти самостійно поставленої мети; 

3) Відсутність прагнення сподобатися кому-небудь в цілях, засобах і ре-

зультатах діяльності; 

 4) Перевага середніх або трохи вище середніх по складності завдань. 

Ці чотири категорії і є базовими в проведенні тренінгу мотивації досяг-

нення.  

Формування мотивації досягнення припускає: 

а) навчання способам створення проектних оповідань з яскраво вира-

женою темою досягнення; 

б) навчання способам поведінки, типовим для людини з високорозви-

неною мотивацією досягнення (переважання середніх за труднощами цілей і 

уникнення легких і дуже складних цілей; перевага ситуацій з особистою від-
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повідальністю за успіх справи; уникнення ситуацій, де мету задають інші лю-

ди; переважання ситуацій із зворотним зв'язком і так далі); 

в) вивчення конкретних прикладів зі свого повсякденного життя, а та-

кож з життя людей, що мають високорозвинену мотивацію досягнення; аналіз 

цих прикладів за допомогою системи категорій, використовуваних при діаг-

ностиці мотивації досягнення. 

Цей етап розбитий на 6 кроків, що дозволяють чітко і послідовно руха-

тися в матеріалі тренінгової програми, відстежуючи і коригуючи як динаміку 

роботи групи, так і засвоєння змістовної частини. 

1) привертання уваги учасників до змісту тренінгу;  

2) засвоєння учасниками спеціальних термінів, що означають різні ком-

поненти мотиву, що формується; 

 3) співвідношення цього мотиву кожним учасником зі своїм ідеалом, зі 

своїми основними духовними цінностями і особисте прийняття мотиву; 

 4) отримання учасниками в ході різних ігор і при виконанні спеціаль-

них вправ досвіду мислення, поведінки і емоційного реагування, що відпові-

дає цьому мотиву; 

 5) практичне використання учасниками (за допомогою ведучого) знань, 

отриманих в ході тренінгу, в реальних життєвих (тренінгових) ситуаціях; 

 6) самостійна поведінка учасників відповідно до засвоєного мотиву на 

фоні допомоги, що зменшується, і контролю, що ослабляється, з боку ведучого. 

Етап 2. Тренінг розвитку внутрішньої мотивації. 

Мета: збільшення складової внутрішньої мотивації за рахунок невико-

ристовуваних раніше цільових конструктів.  

Завдання: 

1. Ознайомлення з основами теорії внутрішньої мотивації. 

2. Виявлення систем цільових конструктів і цінностей учасників тренінгу. 

3. Переосмислення особистістю своєї системи конструктів; прийняття 

конструктів внутрішньої мотивації. 

4. Аналіз змін в системах конструктів і цінностей учасників програми. 

Як і попередній, цей етап проводиться в декілька кроків. Кожен крок 

включає ряд тренінгових процедур, кількість яких і час, необхідний на їх ре-

тельне опрацювання, прораховується залежно від навчального процесу в ці-

лому і конкретики групи зокрема. 

1. Знайомство учасників групи, створення атмосфери довіри і саморозк-

риття, формулювання цілей.  

На вступному занятті учасники знайомляться з правилами роботи в групі, 

висловлюють очікування із приводу участі в програмі. 

Основний частина вступного заняття – аналіз власної мотивації профе-

сійної діяльності життя, а також виявленню прихованих бажань і очікувань. За-

вершується робота релаксаційною вправою. 

2. Ознайомлення з основами теорії внутрішньої мотивації і ціннісної ре-

гуляції діяльності.  
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Використання міні-лекцій, рішення проблемних завдань, бесід, дискусій 

і рольового програвання проблемних ситуацій.  

3. Аналіз особистих конструктів і цінностей учасників в контексті внутрі-

шньої мотивації.  

Роль цінностей в розвитку внутрішньої мотивації. Вивчення власної цін-

нісної сфери. Коли дослідження закінчується, учасники на основі його результа-

тів пишуть нарис самохарактеристики. 

4. Створення учасниками нарисів фіксованих ролей (описів себе як осо-

бистостей, які наділені системою цінностей і конструктів внутрішньої мотива-

ції). На основі трансформованих систем конструктів учасники пишуть нариси 

фіксованих ролей (детальні описи способів поведінки осіб з трансформованими 

ціннісними сферами).  

5. Досвід внутрішньо мотивованої поведінки. Учасникам групи пропону-

ється програвати в житті роль особи, створеної в нарисі фіксованої ролі.  

6. Контроль програвання ролі і аналіз проблем, які виникали.  

Блок 3. Тренінг емоційного компонента. 

Мета: Розвиток емпатичних здібностей. 

Визначення завдань тренінгу, які конкретизують цілі тренінгу : 

1. Усвідомлення учасниками поточного рівня розвитку емпатії. 

2. Знаходження можливості застосування емпатичних здібностей в 

професійній діяльності психолога. 

3. Проблематизація учасників розривом між тим, що є у наявності, і по-

трібним на практиці рівнями розвиненості емпатії. 

4. Векторизація емпатії. Вичленення компонентів, що тренуються. 

5. Відпрацювання навичок спостереження і спостережливості. 

6. Посилення здатності розпізнавання емоцій. 

7. Розвиток навичок емпатичного слухання. 

8. Переоцінка особистого рівня розвитку емпатичних здібностей. 

Групуючи завдання, ми виділяємо, враховуючи міру присутності групи 

учасників, наступні кроки в реалізації цього тренінгового блоку : 

 1.  Етап включення в тренінговий процес. Основне завдання – форму-

вання позитивного психологічного клімату в робочій групі, а також рішення 

першої поставленої задачі, а саме: усвідомлення учасниками поточного рівня 

розвитку емпатії. 

2. Етап проблематизації. Використовуючи дискусійну і ігрову техніку, 

вирішуються завдання 2 і 3: знаходження можливості застосування емпатич-

них здібностей в професійній діяльності психолога і проблематизація учасни-

ків розривом між тим, що є у наявності і потрібним на практиці рівнями роз-

виненості емпатії. 

3. Етап розвитку. Включає рішення завдань 4–7. Використовуються ме-

тоди групової дискусії, рольових ігор, психогімнастична техніка розвитку се-

нситивності. 

4. Етап рефлексії. Вирішується завдання 8: переоцінка особистого рівня 

розвитку емпатичних здібностей. 
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Після завершення цього тренінгового блоку ведучий проводить загаль-

ногрупову рефлексію з метою виявлення індивідуальних зон проблематизації 

учасників. Ведучий акцентує увагу учасників на аспекті необхідності компен-

саторного тренінгу з розвитку психоемоційної стійкості. Це положення базу-

ється на факті неминучого прискорення емоційного вигорання професійного 

психолога, що практикує емпатійну техніку роботи і не має навичок штучної 

регуляції індукованих емоцій. 

4.3 Апробація програми психокорекції професійного відчуження 

працівників ДСНС 

Після розробки психокорекційної програми, проводилась психокорек-

ційна робота з досліджуваними 2-ї групи, які в нашому дослідженні поперед-

ньо виділені за допомогою кластерного аналізу та які мають ознаки профе-

сійного відчуження. Кількість цих працівників ДСНС – 98 осіб, яких було ро-

зподілено на 4 групи для проведення психокорекційної роботи: 2 групи (52 

особи) з підрозділів ГУ ДСНС України у Харківській області та 2 групи (46 

осіб) з підрозділів У ДСНС України у Чернігівській області. 

Рівень розвитку професійної ідентичності визначався за допомогою ме-

тодики вивчення статусів професійної ідентичності (А. Азбель, А. Грєцов), 

адаптована Н. Єгоровою. Результати цього дослідження представлені в таб-

лиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 ‒ Порівняльний аналіз зміни показників професійної ідентичнос-

ті в результаті психокорекційної роботи 

Статуси професійної іден-

тичності 

До впливу Після впливу 

t p 

Працівники з 

ознаками про-

фесійного від-

чуження 

(n=98) 

m±σ 

Працівники з 

ознаками про-

фесійного від-

чуження 

(n=98) 

m±σ 

Передчасної (нав'язаної) 

професійної ідентичності 
14,14±5,00 17,11±5,59 -5,830 0,000 

Дифузної професійної іден-

тичності 
16,52±3,62 14,91±4,14 5,230 0,000 

Мораторію (кризи професій-

ного вибору) 
50,21±5,74 46,39±6,78 6,191 0,000 

Досягнутої (сформованої) 

професійної ідентичності 
30,86±5,69 35,02±6,75 -5,887 0,000 

 

Згідно даних, представлених в таблиці 4.2., отримано статистично дос-

товірні результати між показниками досліджуваних до та після впливу психо-

корекційної роботи за усіма статусами професійної ідентичності, а саме: по-

казники за статусами дифузної професійної ідентичності та мораторію (кризи 

професійного вибору) понижуються – стають наближеними до середнього 
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ступіню вираженості за вищезазначеними статусами, а за статусами передча-

сної (нав’язаної) професійної ідентичності та досягнутої (сформованої) про-

фесійної ідентичності підвищуються – та також стають наближеними до се-

реднього ступіню вираженості за вищезазначеними статусами. 

Таким чином, використання психокорекційної програми для пожежних-

рятувальників ініціює процес обмірковування можливої корекції тих чи ін-

ших якостей або форм поведінки, які заважають розвитку позитивного став-

лення до своєї професійної діяльності. Це призводить до постановки конкрет-

них цілей, а також до усвідомлення бажання розуміти себе, приймати себе і 

управляти собою в конкретних професійних ситуаціях. 

Також в учасників психокорекційної програми актуалізується образ 

професійної діяльності, особистісний потенціал, розширюється спектр моти-

вів та з'являються нові, зникає ригідність смислових установок, зростає внут-

рішня активність особистості, здатність аналізувати умови і засоби досягнен-

ня поставлених цілей, усвідомлюються свої цінності і переконання. Всі ці фа-

ктори призводять до трансформації професійного відчуження у сформовану 

професійну ідентичність і підтверджують ефективність розробленої психоко-

рекційної програми. Тому, можемо констатувати, що ефективність тренінгу 

підтверджується. 

Таким чином, після проведення Програми з професійно-відчуженими 

працівниками, отримано статистично достовірні результати між показниками 

досліджуваних «до» та «після» впливу психокорекційної роботи за усіма ста-

тусами професійної ідентичності, а саме: показники за статусами дифузної 

професійної ідентичності та мораторію (кризи професійного вибору) знижу-

ються, стають наближеними до середнього ступеня вираженості, а за статуса-

ми передчасної (нав’язаної) професійної ідентичності та досягнутої (сформо-

ваної) професійної ідентичності – підвищуються, та також стають наближе-

ними до середнього ступеня вираженості. 

Отримані дані свідчать про те, що після проведеної психокорекції пра-

цівники стали більш спокійними та врівноваженими, мають задовільний рі-

вень психологічного комфорту. Вони емоційно стійкі, більшістю випадків за-

доволені життям і своєю роллю в ньому. У цих працівників розвивається схи-

льність до аналізу подій, що в подальшому дає можливість ототожнювати се-

бе у професійному колективі під час виконання завдань за призначенням. Не-

зважаючи на невдачі, працівники здатні до подальшої реалізації намірів та 

пошуку нових конструктивних шляхів вирішення проблемної ситуації. Таким 

чином, можна стверджувати, що в працівників сформувалася стратегія вольо-

вого контролю. Такі результати характеризують працівників як осіб, які оріє-

нтовані на досягнення мети.  

Також наслідком проведеної психокорекції є суттєве збільшення показ-

ників активності, ініціативності, мобільності та відповідальності. Працівники 

ДСНС стали менш закомплексованими, є рішучими, впевненими в собі, більш 

позитивними та твердими у власних переконаннях. Значно знизився рівень 
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тривожності, що характеризує працівників як активних, стриманих, врівнова-

жених, толерантних особистостей. 

Крім того, працівники у своїй службовій діяльності стали дотримуватися 

норм професійної етики та приділяти увагу самовдосконаленню своїх знань, 

умінь та навичок. Також у досліджуваних спостерігається схильність до вико-

ристання більшої кількості конструктивних стратегій взаємодії з іншими. Від-

носини з оточуючими ґрунтуються на повазі та чемності. Працівники стали бі-

льшою мірою вважати досягнуті успіхи результатом власних якостей і прояв-

леної активності, у них є впевненість у спроможності досягати успіху на шляху 

до мети. Сформувалася здатність контролювати негативні події та готовність 

брати відповідальність за негативні чи неприємні події життя. Також вони пе-

реконалися у тому, що ідентифікуючи себе з професією, вони мають можли-

вість повною мірою реалізувати свій професійний потенціал. 

Таким чином, після проведеної психокорекційної роботи у досліджува-

них рятувальників ознаки професійного відчуження проявляються у незнач-

ній мірі. Тобто мета психокорекційної роботи вважається досягнутою. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ 

Аналіз теоретичних підходів до проблеми професійного відчуження до-

вів багатозначність та невизначеність терміну «професійне відчуження» в су-

часних психологічних дослідженнях. Встановлено, що професійне відчужен-

ня – це втрата ідентичності з професією й професійним співтовариством у ці-

лому, яка проявляється у зміні професійної «Я-концепції» як системи сполу-

чених з оцінкою уявлень пожежного-рятувальника про себе як про особис-

тість і як суб'єкта екстремальної професійної діяльності. 

В контексті професійної діяльності професійне відчуження розглядають 

з точки зору професійної деструкції особистості, яка включає в себе особисті-

сний, ціннісно-смисловий, когнітивний та мотиваційний компоненти. 

Серед основних соціально-психологічних детермінант  професійного 

відчуження особистості працівника ДСНС виділяються: екстремальний хара-

ктер професійної діяльності; соціально-економічна ситуація;  професійно-

просторове середовище; вікові зміни; кризи професійного розвитку.  

В екстремальних умовах діяльності професійне відчуження стає факто-

ром, що перешкоджає здійсненню ефективної професійної діяльності, і ця об-

ставина проявляється в широкому діапазоні наслідків – від професійного мар-

гіналізму, викривлення ціннісних норм особистості до втрати професійної 

ідентичності. 

У результаті кластерного аналізу було сформовано дві групи досліджу-

ваних: першу групу склали працівники ДСНС, що ідентифікують себе з профе-

сією, другу групу – працівники ДСНС з ознаками професійного відчуження. 

Досліджувані першої групи мають чітко виражені показники за стату-

сом  «досягнута (сформована) професійна ідентичність», а за статусами «ди-

фузна професійна ідентичність» та «мораторій (криза професійного вибору)» 

показники низькі. 

Досліджувані другої групи мають полярно виражені результати: чітко 

виражені показники за статусами «дифузна професійна ідентичність» та «мо-

раторій» (криза професійного вибору) і низькі показники за статусом  «досяг-

нута (сформована) професійна ідентичність». 

Дослідження особистісної структури рятувальників з різним рівнем 

професійного відчуження показало, що особи, які ідентифікують себе із про-

фесією, достатньо стабільні в поведінці, цінують ввічливість та проявляють 

повагу під час спілкування та взаємовідносин у колективі, активні в професії. 

Рятувальники з ознаками професійного відчуження здебільшого пасивні, са-

мотні, виснажені та «закриті» від професійного соціуму. Вони не отримують 

задоволення від своєї діяльності. 

У осіб які ідентифікують себе з професією достатньо розвинута потреба 

в досягненні цілей та успіху в професійній діяльності. Вони більш мотивовані 

та «віддані» своїй справі. Зі свого боку рятувальники з ознаками професійно-

го відчуження налаштовані на пасивність та невдачу, не отримують задово-

лення від своєї діяльності та незацікавлені в досягненні професійних цілей. 



 117 

Працівники, які ідентифікують себе з професією, більш позитивно 

сприймають та оцінюють образ пожежного-рятувальника ніж працівники з 

ознаками професійного відчуження. Вони ототожнюють себе з професійною 

діяльністю рятувальника, проявляють увагу й інтерес до цієї діяльності. У 

працівників з ознаками професійного відчуження менш розвинена ідентифі-

кація з професією та у відносинах з коллегами, тому вони проявляють агреси-

вність та відстороненість. 

Рятувальники, які ідентифікують себе з професією – дружні, солідарні, 

толерантні та стабільні у відносинах з колегами. Під час виконання службо-

вих обов’язків та взаємодії з особовим складом проявляють ефективність та 

відповідальність. Дані фахівці мають чітку сформовану стратегію щодо само-

вдосконалення та досягнення успіхів у професійній діяльності. У працівників 

з ознаками професійного відчуження не сформована професійна ідентичність. 

Під час виконання завдань за призначенням та професійної взаємодії в колек-

тиві вони пасивні до власного розвитку, невідповідальні та недисципліновані, 

самостійні та імпульсивні, менш свідомі, менше доброзичливі та більш агре-

сивні в порівнянні з працівниками, які ідентифікують себе з професією. Такі 

особистісні цінності та смислові утворення фахівців з ознаками професійного 

відчуження свідчать про наявність у них внутрішнього конфлікту та незадо-

воленості професією, що заважає їм раціонально реалізовувати свій потенціал 

і успішно вирішувати професійні завдання. 

 Результати проведеного дослідження дозволили розробити програми 

психокорекції та психопрофілактики професійного відчуження у працівників 

ДСНС. Основними завданнями комплексного психопрофілактичного впливу 

була редукція поточного рівня професійного відчуження, зниження темпів 

розвитку та запобігання виникненню професійного відчуження у працівників 

ДСНС. Метою психокорекційної роботи була трансформація професійного 

відчуження в професійну ідентичність або мінімізація його прояву в рятува-

льників. 

Кількісний та якісний аналіз отриманих після психокорекції результатів 

достовірно довів доцільність та ефективність розробленої програми. 

Перспективними напрямами подальших наукових пошуків є розробка 

алгоритму організації та проведення психопрофілактичної й психокорекцій-

ної роботи з фахівцями різних підрозділів ДСНС з урахуванням особливостей 

їх професійної діяльності. 
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