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Регуляторний компонент брехливості. Показники ре-
гуляторного компоненту брехливості перебувають у зоні 
середніх значень, але у чоловічій вибірці виявлена тен-
денція до збільшення проявів інтернальності та екстер-
нальності. Можлива, чоловіки більш брехливі, тому що 
самокритичні, демонстративні, підозрілі, залежні. У ціло-
му, якщо говорити про значимі розбіжності у регулятор-
но-динамічному компоненті, можна відзначити, що пока-
зники перебувають у зоні середніх значень, але спостері-
гається тенденція до збільшення у чоловічій вибірці. Мо-
жливо, чоловіки частіше заперечують свою брехливість у 
ситуаціях, пов'язаних з успіхом у справах, спілкуванні, у 
ситуації залежності про інших людей, або обставин. 

Міжгрупові розбіжності у мотиваційно-смисловому 
аспекті брехливості. Параметри мотиваційного компо-
ненту брехливості (соціоцетричність та егоцентрич-
ність) усередині різних груп перебувають у зоні серед-
ніх значень. У чоловічій і жіночій вибірках параметри 
когнітивного компоненту перебувають у зоні середніх 
значень. Але у чоловічій вибірці спостерігається тенде-
нція до збільшення осмисленості брехливості, тобто 
брехливої демонстрації самостійності прийняття рі-
шень, висловлення власної думки. Параметри резуль-

тативного компоненту брехливості (предметність і су-
б'єктність) усередині різних статевих груп обстежуваних 
перебувають у зоні середніх значень. Параметри моти-
ваційно-смислового компоненту брехливості перебува-
ють у зоні середніх значень. Але у чоловіків спостеріга-
ється тенденція до збільшення брехливості прийняття 
рішень, висловлення власної думки. 

Висновки. Таким чином, аналіз психологічних роз-
біжностей у прояві брехливості в осіб жіночої і чоловічої 
статі показав, що усі параметри перебувають у зоні 
середніх значень, але мають розбіжності з тенденцією 
великих величин у чоловіків у брехливій демонстрації 
активності прийняття рішень, висловленні власної дум-
ки, ситуації неуспіху у справі або залежно від інших, у 
запереченні негативних емоцій. 
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У статті говориться про те, що однією з найактивніших систем які захищають особистість від негативних 
впливів надзвичайної ситуації є система механізмів психологічного захисту. На основі досліджень описано послідов-
ний процес функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників, які знаходяться безпосередньо в 
умовах екзистенціальної загрози. 
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The article says that one of the most active systems, which protect the individual from the negative factors of an emergency, 
a system of defense mechanisms. Based on these studies was described by a sequential process of the mechanisms of 
psychological defense rescuers who are directly under existential threat. 
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Постановка проблеми. Професійна діяльність спе-
ціалістів пожежно-рятувальних підрозділів МНС України 
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій про-
ходить, як правило, в екстремальних умовах під впли-
вом природних, техногенних, соціально-психологічних 
та медико-біологічних чинників, які за певних умов мо-
жуть провокувати розвиток функціональних розладів [3, 4]. 

Виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації, 
з психологічної точки зору, характеризується негатив-
ним впливом на психіку людини широкого спектра не-
сприятливих, дискомфортних і загрозливих факторів. 

Для мінімізації впливу стрес-факторів надзвичайної 
ситуації у рятувальників спрацьовує психологічний за-
хист, який дозволяє їм тривалий час ефективно викону-
вати професійні обовязки в зоні лиха [1]. В сучасній 
психологічній науці відсутні прикладні дослідження спе-
цифіки функціонування механізмів психологічного захи-
сту в осіб, що належать до різних верств населення, в 
умовах надзвичайної ситуації та т.ін. 

Аналіз останніх досліджень. На сьогодні існує без-
ліч робіт присвячених психологічним станам рятувальни-
ків в різних умовах їх професійної діяльності, процесам 
емоційного вигорання та процесам адаптаційних резер-
вів до умов праці [2, 3, 5], але нажаль не має жодних 
досліджень щодо функціонування механізмів психологіч-
ного захисту в умовах екзистенціальної загрози.  

В своїй дослідницькій роботі Субботіна Л.Ю. "Струк-
турно-функциональна организація психологічного захи-
сту особистості" [6] розглядає використання механізмів 
психологічного захисту різними за професійною спря-
мованістю групами людей. В її роботі також говориться 

про використання механізмів психологічного захисту 
різними особистостями, в залежності від їх особистіс-
них структур та професійних особливостей. 

Метою статті є висвітлення проблеми послідовнос-
ті функціонування механізмів психологічного захисту у 
рятувальників в ситуації екзистенціальної загрози.  

Виклад основного матеріалу. Досвід роботи з пе-
рсоналом МНС, який був задіяний до ліквідації наслід-
ків надзвичайної ситуації, дозволяє стверджувати, що в 
умовах надзвичайної ситуації більшість систем та ме-
ханізмів організму людини працює дещо в іншому, не-
звичному, більш інтенсивному, або навпаки, повільному 
ритмі. Не є виключенням і система функціонування ме-
ханізмів психологічного захисту, яка розпочинає свою 
активну діяльність найпершою та продовжує працювати 
ще доволі довго після завершення робіт з ліквідації на-
слідків надзвичайної події. Все це впливає на поведін-
кові реакції рятувальника, його внутрішні відчуття, про-
фесійну діяльність. 

Для збереження психічного здоров'я та професійно-
го довголіття рятувальників ми вирішили розглянути, як 
саме працює система механізмів психологічного захис-
ту, та визначити, яку психологічну підтримку може на-
давати психолог МНС, щоб знизити ймовірність виник-
нення психічної травми у працівників МНС. 

Дослідження функціонування механізмів психологіч-
ного захисту в умовах надзвичайної ситуації, яка у своїй 
основі несе реальну екзистенціальну загрозу, проводи-
лось за допомогою методу включеного спостереження 
та бесіди з рятувальниками під час їх відпочинку.  
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Щоб якомога глибше та детальніше розкрити внут-
рішні переживання та стан рятувальників, пропонуємо 
ознайомитися з їх деякими висловлюваннями, в яких 
вони діляться своїми враженнями від умов життєдіяль-
ності в зоні надзвичайної ситуації: 

М.О. : "…полум'я неможливо було загасити, ані во-
дою, ані спеціальною сумішшю, адже навіть невеликий 
вітер розносив язики полум'я на сусідні кущі та дере-
ва. Сосни спалахували наче сірники. Необхідно було 
постійно озиратися, щоб контролювати стан поже-
жі, бо вогонь міг створити пастку, охопивши тебе з 
усіх боків… ми намагалися не відходити далеко та 
постійно підстраховували один одного." 

О.П. : "… вогонь йшов прямо на нас, він дуже швид-
ко рухався, ми нічого не могли зробити … ми намага-
лися утримувати полум'я на відстані, але сильний 
вітер розкинув його на сусідні дерева, і ми опинилися 
серед вогню. Було дуже страшно, й нам довелося за-
лишити обладнання і рятувати свої життя…". 

Д.С.: "… Це було наче справжнє пекло! Весь гори-
зонт палав, наче в полум'ї, постійні розкати вибухів 
зливалися в загальний грім, від якого пробігав холод по 
спині, а чорний стовп диму розсіювався по всьому небі, 
наче щось містичне. Він наче проковтував все, що в 
нього потрапляло. Здавалося, що все це рухається на 
нас, і порятунок – неможливий … Лише постійні крики 
людей говорили: Не стій! Потрібно діяти! ...". 

С.С. : "...Усі кудись бігли. Вони наче не тямили, що 
роблять. Хтось їхав на машині, хтось на велосипеді, а 
хтось, просто обійнявши своє дитя, біг найдалі від 
загрози. Сльози котилися з очей дітей та жінок… 
Нерідко ми зустрічали чоловіків, які вже вивезли до 
безпечного місця родину й поверталися до міста, аби 
забрати з дому документи, коштовні речі, або просто 
зачинити домівку… ". 

В.С.: "З вертольота нічого не можна було розгле-
діти. Ми все кружляли та кружляли у небі, але жодна 
спроба дізнатися хоча б щось увінчувалась поразкою. 
Видимими залишалися лише чорні клуби диму та по-
маранчево-червоне полум'я від вибухів…". 

Вже самі по собі подані вище розповіді рятувальни-
ків підтверджують, що як перша (лісова пожежа), так і 
друга (вибухи боєприпасів на артилерійських складах) 
надзвичайні ситуації були пронизані екзистенціальною 
загрозою та негативно впливали на загальний стан ря-
тувальників.  

Незважаючи на те, що ситуації екзистенціальної за-
грози, в яких ми досліджували рятувальників, кардина-
льно відрізнялися одна від одної як за характером проті-
кання, так і за характером аварійно-рятувальних робіт, 
що необхідно було виконувати працівникам служби МНС 
України, нам вдалося зафіксувати ряд схожих реакцій та 
поведінку на стрес-фактори ситуації загрози життю.  

Безпосередньо працюючи разом з іншими рятува-
льниками в зоні надзвичайної ситуації, ми використали 
метод включеного спостереження, який дозволив не 
лише визначити поведінкові особливості рятувальників 
під час ліквідації лиха, а й дослідити основні механізми 
психологічного захисту, характерні для кожного з виді-
лених нами етапів реагування.  

На основі отриманих нами даних у зоні ліквідації 
надзвичайної ситуації ми змогли побудувати загальний 
алгоритм реагування на ситуацію екзистенціальної за-
грози та її переживання рятувальником, у тому ж числі 
й використання ним механізмів психологічного захисту. 
Загальний алгоритм використання механізмів психоло-
гічного захисту рятувальниками в умовах екзистенціа-
льної загрози представлено на рисунку 1. 

За результатами спостереження та аналізом бесіди 
з рятувальниками ми можемо стверджувати, що най-
більш характерною для першого етапу перебу-

вання в зоні надзвичайної ситуації є дія механізму 
психологічного захисту "заперечення". Його дія 
дає змогу рятувальнику не сприймати деяких фактів 
інформації, що несе загрозу або неприємні відчуття. 
Фактично начебто відбувається блокування імпульсів 
від органів відчуття. При цьому рятувальник бачить та 
чує загрозливі фактори надзвичайної ситуації, але не 
усвідомлює та не приймає їх небезпечності. Такий стан 
характерний для перших 10-15 хвилин після потрап-
ляння до зони надзвичайної ситуації. 

В цей час у поведінці рятувальників спостерігається 
шаблонність дій; зазвичай вони при цьому мають "хо-
лодний", неемоційний, дещо агресивний та жорсткий 
вираз обличчя. Положення на ногах доволі стійке, упор 
робиться на одну ногу, інша лише підтримує рівновагу. 
Мовлення рятувальників у цей час пришвидшене, по-
спішне, але нечітке, їх важко зрозуміти, необхідно при-
слухатися до кожної фрази. 

В якості прикладів наведемо декілька розповідей 
рятувальників про їх відчуття відразу після прибуття до 
зони надзвичайної ситуації. 

А.М. : "…коли я побачив це вогняне пекло, я не 
знав, що робити та з чого починати, ноги немов ска-
м'яніли, я не міг поворушитися декілька секунд… по-
тім я почав допомагати налаштовувати обладнання, 
прокладати рукавну лінію, але при цьому відчуття 
небезпеки не покидало мене…". 

В.Д. :"… це було щось неймовірне!!! Ніби я потра-
пив у часи Великої Вітчизняної війни. Мої дитячі уявні 
картинки, які виникали під час розповідей дідуся, ста-
ли реальністю… Я не вірив своїм очам і все повторю-
вав собі, що це неправда, це неможливо… Але побаче-
на картина дійсно була реальністю: велике полум'я 
постійно збільшувалося від вибухів снарядів…". 

Звикнувши до нових умов діяльності та частково 
оцінивши загрозу, яку несе надзвичайна ситуація, у 
рятувальника виникає домінуюча потреба у відчутті 
безпеки, афілітації, що й підштовхує його до переходу 
на наступний етап переживання надзвичайної ситуації. 

Наступним етапом стає усвідомлення своїх 
емоцій, відчуттів, поведінкових реакцій та при-
йняття їх. При цьому йде активний пошук методу або 
засобу задовольнити потребу, що виникла (пошук без-
пеки). У рятувальників на цьому етапі мобілізується 
діяльність усіх систем та органів організму, що дає змо-
гу активно протистояти стрес-факторам ситуації. І на-
ступним механізмом психологічного захисту, що 
починає діяти після "заперечення", є "компенса-
ція". Цей механізм дає змогу рятувальнику опанувати 
свої емоції, знайти і примножити найбільш необхідні 
відчуття. Наприклад, відчуття страху приписується ін-
шій людині, а у своєму образі "Я" з'являється сміли-
вість, тож всі негативні емоції, почуття та поведінкові 
реакції починають приписуватися іншим рятувальни-
кам, а все позитивне – собі. 

У поведінці рятувальників при використанні цього ме-
ханізму з'являється штучне демонстрування розкутості 
та спокою. Ці рятувальники виділяються більш спокійним 
темпом ходьби, але кроки при цьому є великими. Зазви-
чай такі рятувальники тримають руки або схрещеними на 
грудях, або на стегнах. Їх мовлення стає помітно голо-
снішим, та з певною, неприродною вимовою. 

Виразна дія механізму психологічного захисту в цей 
період перебування в зоні надзвичайної ситуації прояв-
ляється і в розповідях рятувальників при бесідах з ними.  

В якості прикладів наведемо декілька розповідей 
рятувальників про їх відчуття.  

С.О.: "…я дуже злякався, але не показував цього 
іншим, треба було тримати себе, як кажут,ь у руках. 
Я тримався з усіх сил. Проявляючи всю свою сміли-
вість, ми навіть намагалися розвідати обставини, 
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але нічого нового дізнатися не вдалося. Нам треба 
було робити хоча б щось, адже в очах було видно не 
просто страх, а якийсь невгамовний жах, який не да-
вав спокійно дихати…". 

Д.Д.: "...Ми вже не першу годину намагалися впо-
ратися з вогнем, але він не відступав. Я й сам, як і 
більшість команди, занепав духом, в мене з кожною 

хвилиною все менше залишалося надії, що ми можемо 
щось зробити з цім стихійним лихом, вже доволі силь-
но відчувалася втома, а результатів так і не було… я 
почав підбадьорювати своїх колег та самого себе…в 
голові почали "крутитися" думки: в нас все вийде – 
тільки треба прикласти сил та старанності…".  
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Рис. 1. Алгоритм роботи механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози 
 

Діяльність механізму психологічного захисту "ком-
пенсація" спостерігається протягом 5 годин перебуван-
ня в зоні лиха. Крім того, треба констатувати той факт, 
що практично у більшості рятувальників, починаючи з 
4-ї години перебування в зоні надзвичайної ситуа-
ції, спостерігається включення механізму психо-
логічного захисту "проекція".  

У рятувальників, в яких спостерігалась дія цього ме-
ханізму психологічного захисту в поведінці, додавалася 
закрита поза, м'язове напруження, загальна скутість. 
Але при жестикуляції їх рухи були доволі розмашисти-
ми, та привертали увагу інших людей. Погляд цих ряту-
вальників відрізнявся своєю жорсткістю, брови були 
похмуро зведені, очі зщурені. Ці рятувальники під час 
спілкування постійно прагнули відвернути голову вбік; 
при цьому їх підборіддя опускалося вниз. Зазвичай в 
розповідях рятувальників, що використовують цей меха-
нізм психологічного захисту, зустрічалися схожі вирази:  

М.М.: "…я побачив розгубленість своїх колег, тож 
самостійно розпочав прокладання рукавної лінії до 
дерев, що були охоплені полум'ям… Я зовсім не від-
чував страху, мені навіть сподобалася моя власна 
реакція, ось у В.Л. навіть руки тремтіли, так він 
злякався (посмішка)…". 

О.Г.: "…не знаю, як так можна… невже йому було 
так погано, що він нічого не зробив для команди. Йому 
б мало бути соромно за свій вчинок, а він навіть цього 
не відчуває. Я, незважаючи на біль у спині, все ж таки 
виконував всю необхідну роботу. Боягуз він, ось хто. 
Я ж не злякався! Я ж робив, хоча й не в самому епіцен-
трі пожежі! Нехай я не гасив полум'я, але ж я допома-
гав населенню села провести всі необхідні профілак-
тичні заходи…".  

А.Л.: "Ні, мені зовсім не було страшно. Навпаки ці-
кавила нестандартність усієї ситуації. Я навіть по-
чав відчувати наплив енергії, мені треба було щось 
робити, а командир не пускав… Каже, немов небезпе-
чно! Що ж я маленький? Сам не розумію, куди можна 
лізти, а куди ні. Теж мені – наляканий.".  

Протягом 5-ти годин перебування в зоні надзвичай-
ної ситуації рятувальники відмічають для себе най-
більш безпечні місця та позиції, тож домінуюча потреба 
у безпеці частково задовольняється, тобто рятувальни-
ки розуміють, як діяти та куди сховатися в разі набли-
ження загрози. У цю мить у працівників МНС виникає 
інша потреба – потреба у свободі, незалежності 
та автономії від інших людей, які знаходяться у 
зоні лиха. А це, у свою чергу, створює підґрунтя для 
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переходу на наступний етап переживання самим ряту-
вальником надзвичайної ситуації.  

Для реалізації нової потреби рятувальник по-
чинає "обманювати самого себе" та використо-
вувати або механізм психологічного захисту "за-
міна", або механізм психологічного захисту "ви-
тиснення".  

Для рятувальників на цьому етапі переживання над-
звичайної ситуації характерними є: трансформація дій в 
активну, але не відповідну для даної ситуації форму, 
швидкість рухів – вони стають доволі різкими та "незгра-
бними". В мовленні цих рятувальників дуже помітними 
стають коливання темпу – вони то дуже швидко гово-
рять, то раптово починають говорити надто повільно.  

Є ще один із варіантів поведінки рятувальників, що є 
характерним для цього етапу, це: сутула спина, плечі 
нахилені вперед, поза часто змінюється, у сидячому 
положенні ноги та руки зазвичай схрещені. Рятувальни-
ки наче "втягнуті" самі в себе, голова опущена, мовлен-
ня стає тихим та без виразних інтонацій. 

У розповідях рятувальників нами було виявлено фа-
кти, що підтверджують дію механізмів психологічного 
захисту "заміна" та "витиснення": 

І.М.: "…я майже нічого не пам'ятаю, час ніби зупи-
нився. Мені здавалося, що пройшло декілька годин, а 
вже минав 2-й день нашого знаходження у штабі з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми, можна 
сказати. й звикли до цих періодичних вибухів, що інко-
ли лунали…". 

Р.К.: "Я був дуже роздратований, бо мені оголосили 
догану, але ж я нічого не зробив… невже я не маю ча-
су, щоб поговорити з дружиною, сказати, що я жив та 
здоров, вона ж хвилюється. В мене маленька хвора 
донька вдома залишилася, і мене турбував її стан.".  

А.П.: "… я майже нічого не пам'ятаю, лише деякі 
факти… ми то намагалися загасити полум'я, то знов 
відступали… а потім необхідно було швидко змінити 
рух спрямованості, і лише коли полум'я пройшло далі, 
ми зрозуміли, що згоріли деякі наші інструмен-
ти…дивно, але я зазвичай досить уважний та відпо-
відальний, а тут навіть сам не розумію, що сталося". 

Під дією механізмів психологічного захисту "заміна" 
та "витиснення" рятувальники знаходяться приблизно до 
3 діб, що дає їм змогу відпочити від постійних контактів 
один з одним, з постраждалими та іншими групами лю-
дей, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації. Цей 
період для особистості рятувальника є дуже важливим, 
адже він дає змогу емоційно відссторонитися від обста-
вин екзистенціальної загрози. Можна сказати, що такі дії, 
на підсвідомому рівні, є профілактикою емоційного виго-
рання, яке може статися, якщо рятувальник не буде "по-
єднувати" активну емоційну залученість із байдужістю. 

Задовольнивши потребу в автономії та само-
стійності, рятувальник починає відчувати необ-
хідність у власному відтворенні інформації. У цей 
період працівники МНС України жваво розповідають 
про стан надзвичайної ситуації, що існує на даний мо-
мент розмови, висувають свої версії причин та наслідків 
лиха. Вони починають відчувати себе "господарями 
ситуації", їм лестить те, що до них звертаються та про-
сять про допомогу. На цьому етапі найбільш активно 
діють механізми психологічного захисту "інтеле-
ктуалізація" та "регресія". Незважаючи на такі різні 
за характером механізми, саме вони дають змогу реа-
лізувати актуальну на даний момент потребу.  

Для дій рятувальників на даному етапі переживання 
надзвичайної ситуації характерні: монотонність та одно-
типність у рухах, їм подобається вистукувати пальцями, 
ногою якийсь конкретний ритм. Вони часто торкаються 
частин обличчя (потирають очі, ніс, вуха), одежі, аксесу-

арів (постійно знімають та одягають окуляри). Їх мовлен-
ня є повільним, місцями навіть дуже повільним, темп не 
змінний, але з чіткою та вірною вимовою. Рятувальники 
не відчувають ніякого дискомфорту, як емоційного, так і 
фізичного (дію цих механізмів психологічного захисту 
зафіксовано у рятувальників із 3-ї по 10-у добу перебу-
вання в ситуації екзистенціальної загрози). Наведемо 
декілька висловлювань із бесід з рятувальниками: 

М.І.: "… нехай ми не змогли загасити полум'я, не-
хай ми відступили, але ж ми змогли обмежити його 
наступ, ми перестрахували себе, зробивши декілька 
перепон…ми ж не дали вогню захопити село".  

І.П.: "Я вважаю, що працівники складу самі винуваті 
в катастрофі, але ж усім до моєї думки байдуже. Там 
точно все не чисто:, не могли складські приміщення 
загорітися від недопалку, це просто неможливо… це, 
напевно, було сплановано та спеціально підготовле-
но; тільки надавши всьому цьому багато "шуму", мо-
жливо було замісти сліди скоєного…Я все зрозумів ще 
з початку, але хто буде мене слухати…". 

О.Г.: "…ми з хлопцями, аби розрядити хоч як об-
стаовку, так сказати, збору "врожаю" згорілих боє-
припасів почали штовхати уламки немов футбольний 
м'яч…ні страху вже не було, адже вони вже не робочі, 
– навпаки ми сміялись та жартували".  

Після задоволення цієї потреби, виникає нова 
домінуюча потреба – потреба у прийнятті само-
го себе таким, яким є. Для реалізації цієї потреби 
включаються механізми психологічного захисту 
"реактивне утворення" та "компенсація". Дія цих 
механізмів спрямована на загартовування у рятуваль-
ників більш позитивних якостей, що, на їх думку, є 
більш прийнятними у суспільстві та колективі. Тож, від-
чувши себе сильним, сміливим, розумним, рятува-
льник починає відчувати потребу бути потріб-
ним у команді.  

Для рятувальників, на цьому етапі, характерними є 
стримані рухи, які спрямовані на підтримку збереження 
власної "інтимної особистісної зони", стереотипна по-
смішка, покусування губ тощо. Така поведінка з'явля-
ється на 10-11-ту добу перебування у зоні надзвичайної 
ситуації та спостерігається до кінця проведення аварій-
но-рятувальних робіт.  

Висновки. Таким чином ми визначили чіткий алго-
ритм включення кожного з механізмів психологічного 
захисту у рятувальників, що знаходяться в умовах ек-
зистенціальної загрози. За допомогою цього алгоритму 
можна визначити, які з механізмів є "робочими", най-
більш застосовними, актуальними на кожному з етапів 
переживання надзвичайної ситуації. Це також дає нам 
змогу у подальшому розробити дієві рекомендації з 
надання необхідної психологічної підтримки та допомо-
ги щодо включення у роботу необхідного для даного 
етапу механізму психологічного захисту і зменшення 
нервового напруження, наявного при переживанні екзи-
стенціальної загрози. 
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