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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МНС України – Міністерство надзвичайних ситуацій України 

МВС України – Міністерство внутрішніх справ України 

ДСАРСПРТ – Державна спеціалізована аварійно-рятувальна служба пошуку 

та рятування туристів 

ДВГРС - Державна воєнізована гірничорятувальна служба України 

ОРС ЦЗ МНС України - оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 

МНС України 

ДСВАРС - Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 

МНС України 

КРС – контрольно-рятувальна служба 

АРР – аварійно-рятувальні роботи 

ПРР – пошуково-рятувальні роботи 

ГУ ПРТ – головне управління з пошуку та рятування туристів 

ГПРЗ – гірський пошуково-рятувальний загін 

ГПРГ – гірська пошуково-рятувальна група 

ГПРП – гірський пошуково-рятувальний пункт 

ПРГ - пошуково-рятувальна група 

КрОРТЕ - Кримська обласна рада по туризму й екскурсіям  

ЕУ – екстремальні умови 

НС – надзвичайні ситуації 

ПВЯ – професійно важливі якості 

НПС – нервово-психічна стійкість 
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ПЕРЕДМОВА 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується бурхливим розвит-

ком туризму в різних країнах світу. Науковий і технічний прогрес, якого до-

сягло сучасне суспільство, в значній мірі відображається на культурному, со-

ціальному і політичному житті всіх країн. Ростуть міста, збільшується чисе-

льність їх населення. Підвищується культурний рівень людей, а разом з ним, - 

необхідність в активному відпочинку, в заняттях спортивним туризмом. Не 

стоїть осторонь туристичної діяльності і Україна. Найпоширенішими місцями 

відвідування туристів на Україні є гірські райони – Українські Карпати та 

Кримські гори. Красиві та водночас небезпечні місця. Але, як говорить прика-

зка: «Гори й море не кидають нікому виклику, вони не можуть не перемогти 

людину, не програти в змаганні з нею. Змагання із природою - це боротьба із 

природою самої людини: страхом, стомленням, розпачем, болем, самітніс-

тю...». Тобто небезпеку створюють самі люди. Саме для того, щоб запобігти 

та мінімізувати надзвичайні ситуації, які виникають унаслідок туристичної 

діяльності, 13 вересня 2006 року було створено Державну спеціалізовану ава-

рійно-рятувальну службу пошуку і рятування туристів МНС (ДСАРСПРТ).  

Рятувальники ДСАРСПРТ працювали в екстремальних умовах, здійс-

нювали пошуково-рятувальні роботи в гірських, спелеологічних та водних 

районах (див. табл. 1).  

Кваліфікація рятувальників ДСАРСПРТ була досить висока - інструк-

тори, майстри спорту й кандидати в майстри спорту по альпінізму, скелела-

зінню, пішохідному й гірському туризму, спелеологи з досвідом проходження 

найбільших печер України, підводники з досвідом занурень під землею, ліка-

рі, здатні працювати в складних польових умовах (див. табл. 2).   

На сьогоднішній день ДСАРСПРТ зазнала реформ – ліквідувалося го-

ловне управління з пошуку та рятування туристів, а територіальні організа-

ційні структури ДСАРСПРТ підпорядкувалися головним управлінням (управ-

лінням) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі [126]. 

Незважаючи на зміни у підпорядкуванні, виконання всіх видів рятува-

льних робіт, які проводилися підрозділами ГПРЗ залишилися без змін. Їх  

можна класифікувати за декількома принципами. У першу чергу це профільні 

й непрофільні роботи. 

Непрофільні роботи проводяться у випадках, які напряму не входять у 

компетенцію ГПРЗ, але вимагають застосування специфічних навичок та спе-

ціального спорядження: проникнення в приміщення на верхніх поверхах бу-

динків (захлопнувшиеся двері, інваліди у квартирах і т.п.); підйом на висотні 

конструкції й евакуація відтіля людей; підйом з питних, каналізаційних й ін-

ших колодязів живих людей, трупів, домашніх тварин і різних предметів; ева-

куація автотранспорту з важкодоступних місць в умовах бездоріжжя, сніжних 

заметів і т. ін. 
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Таблиця 1 – Оперативна інформація про основні показники оперативно-технічної та профілактичної діяльності підроз-

ділів ГПРЗ на 27 вересня 2009 року 

Найменування показників 

Закарпаття Івано-Франківськ 
Автономна  

республіка Крим 
Львів Всього по ГПРЗ 

за  

звітний 

період 

з  

початку 

року 

за  

звітний 

період 

з  

початку 

року 

за  

звітний 

період 

з  

початку 

року 

за  

звітний 

період 

з  

початку 

року 

за  

звітний 

період 

з початку 

року 

Здійснено виїздів: 99 1104 150 1379 9 190 36 988 294 3661 

на пошуково-рятувальні та аварій-

но-рятувальні роботи 
1 105 3 62 6 90 5 327 15 584 

на профілактичні роботи 98 999 147 1317 3 95 21 555 269 2966 

на технічні роботи 0 0 0 0 0 5 10 106 10 111 

Врятовано осіб  5 118 8 199 6 105 6 826 25 1248 

Надано невідкладну медичну до-

помогу  
0 72 1 132 5 35 2 262 8 501 

Загиблих осіб: 0 3 0 5 0 12 0 11 0 31 

на об'єктах туристичної діяльності 0 1 0 4 0 6 0 1 0 12 

під час технічних робіт 0 2 0 1 0 6 0 10 0 19 

Кількість туристичних груп 176 2297 554 6654 11 347 1 78 742 9376 

Кількість туристів 1835 21439 10224 134780 70 3743 11 847 12140 160809 

Кількість залученого о/с 175 2058 281 2643 45 781 114 3253 615 8735 

Кількість задіяної техніки 35 348 15 200 7 119 31 557 88 1224 
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Таблиця 2 – Загальні відомості про підрозділи ГПРЗ 

Особовий склад 

Кількість гірських 

пошуково-

рятувальних груп 

Чергування особового 

складу 

за штатом у наявності за штатом у наявності цілодобове денне 

283 198 37 30 16 груп 14 груп 

 

Профільні роботи підрозділяються на пошукові й аварійно-рятувальні. 

Пошукові роботи можуть проводитися як у випадку з однією зниклою 

людиною, так і із цілою групою. Випадки із групою - явище досить рідке. 

Якщо в групі трапляється НП, то, звичайно, хтось із учасників групи в змозі 

повідомити про це, та й виживати групі легше. Найбільш часті пошуки оди-

наків - туристів, грибників, громадян, які просто відпочивають на природі. 

Ще добре, якщо точно відомий район, у якому повинен перебуває зник-

лий, але частіше інформація має приблизно такий характер - «пішов у гори, 

повернутися повинен був учора, із собою бутерброд і кошик для грибів». Та-

ких шукати важко. Робота рятувальників на початковому етапі більше схожа 

на роботу слідчого - де бував у горах, з ким міг піти, стан здоров'я, досвід… 

Всі ці відомості про зниклого можуть дати ту необхідну деталь, яка і виявить-

ся вирішальною в успіху пошуку.  

Аварійно-рятувальні роботи (АРР) можна підрозділити на роботи на 

скелях, роботи в печерах, роботи, пов'язані з туристами-пішоходниками, ря-

тувальні роботи в місцях масового зимового відпочинку на гірськолижних і 

санних трасах. 

АРР на скелях включають випадки, коли в аварію на скелях попадають 

спортсмени-скелелази, альпіністи, і ситуації, коли нещасний випадок відбува-

ється з людьми, не маючих ніякого відношення до цих видів спорту. Оступи-

вся, послизнувся, відпав під ногою або рукою неміцний шматок породи - і от 

зрив, падіння з висоти до 40м, чревате різними травмами, а то й смертю. Ін-

ший випадок з не спортсменами - коли відпочиваючи, устав від моря й сонця, 

йдуть шукати пригод - скоряти скелясті вершини гір. Не маючи ні споря-

дження, ні досвіду сходжень, вони частенько поповнюють список «застряглих 

на скелях» - тих, хто зміг піднятися але не зумів спуститися. 

АРР у печерах можна поділити на три великі групи - події на вертика-

льних ділянках, аварійні ситуації, пов'язані з паводками й аварії. 

У категорію аварій на пішохідних маршрутах відносяться нещасні ви-

падки як з туристами, так і зі скелелазами, спелеологами й просто з відпочи-

ваючими, грибниками, екскурсантами, які трапляються в гірничо-лісовій зоні, 

але не пов'язані з екстремальною активністю. Тут можна виділити травми, 

отримані на переходах, побутові травми, гострі захворювання, отруєння, уку-

си диких тварин і небезпечних комах, загострення хронічних захворювань, 

влучення під удар блискавки й ін. 
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Загострення хронічних захворювань і гострі захворювання на маршру-

тах не випадкові, - вони пов'язані з необ'єктивною оцінкою власних сил і сил 

товаришів по групі, перенапругою, впливом високої або низької температури 

повітря й т.п.  

Що стосується порятунку людей під водою, варто підкреслити, що мова 

тут не йде про роботу на відкритій воді. Справа в тому, що в ряді печер є ріки, 

озера, а окремі ділянки печер у паводок перетворюються в сифони - коридо-

ри, повністю затоплені водою. Проходження їх без застосування акваланга 

часто практично неможливо. Крім того, в останні роки в Україні став активно 

розвиватися спелеопідводний напрямок у дослідженні печер. Все це й послу-

жило причиною введення у штат ГПРЗ рятувальників-підводників. 

Перелік ситуацій, в яких саме від допомоги рятувальників ГПРЗ зале-

жатиме життя та здоров’я людей, які опинилися у біді, можна продовжити. 

Але успіх операції з порятунку людини, яка волею долі опинилася у скрутно-

му становищі, буде напряму залежатиме від забезпечення належної професій-

ної та психологічної готовності рятувальника, що реалізується через систему 

професійного відбору та психологічного супроводу цього складного та важ-

ливого виду діяльності.  

У зв’язку з вищезазначеним, набуває ваги професіографічний опис дія-

льності рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України. 

Психологічні аспекти діяльності працівників екстремальних служб були 

предметами досліджень С.П. Бочарової, М.С. Корольчука, В.О. Лефтерова, 

С.Ю. Лєбєдєвої, Г.В. Ложкіна, С.Д. Максименка, О.Р. Охременко, 

Є.М. Потапчука, О.Д. Сафіна, В.В. Стасюка, О.В. Тімченка  М.В. Томчука та ін. 

Вагомий внесок у психологічне забезпечення професійної діяльності 

працівників МНС України зробили А.М. Большакова, В.П. Бут, В.В. Вареник, 

Л.О. Гонтаренко, Г.С. Грибенюк, О.П. Євсюков, В.М. Корольчук, М.А. Кришталь, 

А.С. Куфлієвський, С.М. Миронець, О.О. Назаров, Ю.О. Приходько, 

В.П. Садковий, О.І. Склень, А.Г. Снісаренко, А.І. Черкашин та ін. 

Проте зазначимо, що більшою мірою зусилля вітчизняних науковців зо-

середжувалися на особистості офіцерів різних силових міністерств, військо-

вослужбовців, миротворців, пожежних. Ми не знайшли досліджень, які були 

б присвячені рятувальникам гірських пошуково-рятувальних загонів МНС 

України. На нашу думку, виявлення психологічних резервів та напрямів оп-

тимізації діяльності рятувальників ГПРЗ є необхідною умовою підвищення 

ефективності діяльності аварійно-рятувальних служб МНС України в цілому.  

Таким чином, актуальність зазначеної проблеми та відсутність її теоре-

тичного та практичного обґрунтування  і обумовило обрання напряму нашого 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД  ВИВЧЕННЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Теоретичні основи вчення про професіографію, що склалися на 

сьогодні в загальносвітовій психологічній науці 

Психологічне вивчення різноманітних видів діяльності розпочалося ще 

у двадцятих роках ХХ століття та не залишає своєї першості серед актуальних 

науково-прикладних напрямів досліджень у психотехніці, психології праці, 

інженерній психології, ергономіці, юридичній психології, а також психології 

діяльності в особливих умовах [6; 25; 30; 41; 48; 49; 51; 58; 59; 74; 84; 90; 94; 

97; 111; 125; 144; 164; 183; 186; 187; 197; 206].  

Основним напрямом, який займається вивченням трудової діяльності 

вважається психологія праці, яка сформувалася на рубежі ХІХ і ХХ століття й 

засновником якої вважають Ф. Тейлора. Поява нового напряму саме в цей іс-

торичний період пов’язана з виникненням нових складних видів трудової дія-

льності.  

На ранньому етапі розвитку психології праці її проблематика входила в 

більш широку сферу психотехніки – наукового напряму, змістом якої було 

залучення психології до вирішення практичних питань.  

Засновником самої психотехніки вважається німецкий психолог 

Г. Мюнсберг, а сам термін «психотехніка» почав масово вживатися в науко-

вих течіях з 1903 року. На початку свого розквіту психотехніка вирішувала 

безліч різноманітних завдань, в число яких входили професійний відбір, нав-

чання та консультація, профілактика нещасних випадків, питання стомлення 

на робочих місцях, раціоналізація праці, психогігієна праці, реклама, психо-

терапія тощо. 

Своє теоретичне підґрунтя психотехніка знайшла в базових працях ди-

ференційної психології, а для вирішення своїх емпіричних завдань , зазвичай, 

використовувалися методи тестування. Одне з перших цілеспрямованих дос-

ліджень психотехніки було проведено у 1910 році Г. Мюнстербергом. Він ви-

користав тестування з метою більш детального та глибокого професійного ві-

дбору [86]. 

Також, слід зазначити, що безпосередньо питання належного професій-

ного відбору стало одним з основних напрямів психології виробничої діяльно-

сті на початку ХХ століття. Однією з основних цілей проведення психологіч-

ного відбору на той час стало визначення придатності конкретної особистості 

до виконання певного виду діяльності. Перевагу мали ті претенденти на робо-

ту, у яких були встановлені більш розвинені професійно-важливі якості. 

Дослідження І.М. Сєченова стали «поштовхом» для початку розвитка 

вітчизняної психології праці [172]. Значної уваги радянські дослідники нада-

вали вивченню фізіологічній основі усіх психічних процесів, що можуть в тій 

чи іншій мірі характеризувати трудову діяльність. 
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Весь вітчизняний розвиток психології праці можна розділити на три ос-

новні періоди: 

 першій період можна окреслити такими часовими межами, як 1921-

1930 роки. В цей період більшість радянських психотехніків збирали емпіри-

чні дані для створення нової теоретичної концепції, тож, уся увага приділяла-

ся емпіричним дослідженням, а не теоретичній основі; 

 другий період тривав з 1930 року приблизно до 1936 року. Цей пері-

од характеризується вдосконаленням методологічної основи психографічних 

досліджень; 

  третій період протікає з 1957 р. по теперішній час в умовах поглиб-

лення методології та теорії психологічної науки. 

На самому початку роботи вітчизняних дослідників будувалися на вже 

отриманих даних закордоних колег зі США та Західної Європи. В роботах за-

кордоних колег на той час вже накопичилася значна кількість цінних мето-

дичних здобутків в межах психологічного вивчення професійної діяльності. 

До основних здобутків того часу ми можемо віднести: 

 синтетичний підхід до дослідження професії як такової; 

 спроби дослідників побудувати класифікатор професій 

(Ф. Баумгартен – 1926 р. [21]); 

 визначення психографії, як основного методу психотехніки, який да-

вав можливість одержання широкого кола даних про необхідні, для певної 

професій, психологічні якості особистості (О. Ліпман – 1923 р. [101], 

Е. Штерн – 1924 р. [195]); 

 спроби тогочасних вчених побудувати психологію професій за зраз-

ком диференціальної психології, що дало можливість виділяти різні способи 

дослідження, відповідно до яких аналізувалися отримані дані; 

 ідея про підхід до діяльності професіонала як активної і цілеспрямо-

ваної (Д. Древер – 1926 р. [53]) тощо. 

Визначені на той період напрями та ідеологічні принципи активно роз-

вивалися. Це відбувалося за рахунок збільшення числа професій, що описува-

лися вченими, а також, за рахунок вдосконалення та збільшення методичної 

експериментальної бази, яку надавали досягнення психодіагностики [12]. 

Проаналізувавши весь досвід зарубіжних колег-психотехніків, радянсь-

кі дослідники знайшли вагомі недоліки, що дало їм змогу сформувати свою, 

більш ґрунтовну методологічну позицію. Вітчизняні дослідники сформували 

необхідну понятійну базу, щоб не плутатися у поняттях та надати досліджен-

ням більшої валідності; задали конкретний алгоритм в оформленні психоло-

гічного вивчення професій тощо. 

Над створенням власного підходу до вивчення професійної діяльності з 

1921 року працювали Б.Г. Ананьєв [6], М.О. Берштейн [12], М.Д. Левітов [94] 

та інші. Саме в цей період було сформовано та описано основні теоретичні та 

методологічні підходи до вивчення професій. Серед основних з них ми віді-

ляємо: 
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 поняття «професіографія» (як описово-технічна і психофізіологічна 
характеристика різних видів професійної діяльності), «професіограма» (суку-
пність соціально-економічних, технологічних, психофізіологічних знань про 
професію та організацію праці), «психограма» (психологічний «портрет» 
професії, представленої групою психологічних функцій, що актуалізують 
конкретну професію);  

 комплексний підхід до вивчення професійної діяльності;  
 основні методи професіографії: опитування, спостереження (хроно-

метраж, хроноциклографія тощо), трудовий метод І.М. Шпільрейна (що дає 
змогу психологу виділити психологічні функції, які активуються певною ро-
бочою спеціальністю, простежити вплив на них процесів тренування, втоми, 
адаптації), експеримент (мета якого полягала в експериментальній перевірці 
виділених в орієнтовній психограмі психічної та психофізіологічної характе-
ристик, визначенні міри їх функціонування, необхідної для успішного вико-
нання професійного завдання, за допомогою тестів А. Бурдона, Ф. Гізе, 
О.О. Кушиннікова, У. Мак-Кола, Є.І. Рузера, І.М. Шпільрейна та ін.);  

 дослідні схеми «орієнтованого професіографування» для визначення 
психофізіологічних функцій конкретної професійної діяльності, систематизації 
професіографічного матеріалу для вирішення завдань профконсультації;  

 розчленовування професійної діяльності на окремі елементи та розг-
ляд конкретного трудового процесу як системи [74]. 

На початку 30-тих років ХХ століття розвиток радянської психології 
гальмувався умовами гострих теоретичних та методологічних дискусій серед 
дослідників про основні принципи вивчення психічних явищ. В результаті го-
стрих суперечок вітчизняна психологія втрачає деякі напрями досліджень та 
їх базові поняття, що в більшій мірі впливає на подальший розвиток усієї ра-
дянської психології праці. 

Можна виділити дві основні причини, що вплинули на розвиток вітчиз-
няних підходів до вивчення психологічних компонентів професійної діяльно-
сті особистості: технічний прогрес та методологія радянської теоретичної 
психології. 

Визначені методологічні принципи дослідження у вітчизняній психоло-
гії поклали «перші циглини» у формування системного і комплексного підхо-
ду до вирішення питань професійної придатності особистості, що потім, в 
свою чергу вплинуло і на теоретичну психологію вцілому. Говорячи про роз-
виток методології радянської теоретичної психології, не можна оминути ува-
гою роботи фізіологів І.П. Павлова [146] та І.М. Сєченова [172], які будували-
ся на основі діалектико-матеріалістичного підходу. 

Одними з вагомих перших робіт в 20-тих роках ХХ століття були робо-
ти К.М. Корнілова, М.Я. Басова та П.П. Блонського. В їх працях психіка розг-
лядалася як властивість високоорганізованої матерії, яка може змінюватися 
під впливом діяльності та спеціальних зв’язків, що утворюються в процесі 
праці. М.Я. Басов перший з дослідників, який почав розглядати діяльність як 
структурне утворення, і саме він вперше виділив саму діяльність безпосеред-
ньо як предмет психологічних досліджень [31]. 
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Слідом за М.Ю. Басовим значних наукових внесків до теорії діяльності 
вніс Л.С. Виготський [40]. В його роботах вперше підіймається питання про 
створення кардинально нового підходу до психологічного аналізу діяльності. 

Так, Л.С. Виготський пропонує проводити психологічний аналіз діяль-
ності особистості, виходячи з трьох основних моментів: динаміки утворення 
процесу; об’єктивності аналізу процесу; виникнення самого процесу. Його 
праці підштовхнули науковців до низкі нових досліджень. Наприклад, після 
«голосних» праць Л.С. Виготського дослідники звернули увагу на вплив мо-
тивів, мети, засобів досягнення мети тощо на протікання психічних процесів. 
Результати цих досліджень лягли в основу теорії діяльності. 

Під керівництвом О.М. Леонтьєва та групи вчених з Харкова й Москви 
у 30-тих роках ХХ століття починають закладатися основи психологічної тео-
рій діяльності [96]. О.М. Леонтьєв з колегами розробляє методи структурного 
аналізу психічної діяльності, досліджує наочно-діюче мислення, процесі пам'-
яті, відчуття тощо (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, П.Я. Гальперин, 
О.В. Запорожець, П.І. Зінченко, А.О. Смирнов).  

У цей же час группи психологів розробляють теорії, що ще більше до-
повнюють запропоновану психологічну теорію діяльності та розширюють 
знання про цей процес. Так, Д.М. Узнадзе висуває та розробляє більш деталь-
но теорію установки [187]; проблемами обдарованості та формування здібно-
стей займається Б.М. Теплов [185]; П.К. Анохін удосконалює свою рефлекто-
рну концепцію складних форм діяльності [8] тощо.  

Усі дослідження 30-х років ХХ століття були спрямовані на вивчен-

ня особливостей самої діяльності, її цілісності, системності, активнос-

ті, саморегуляції та ін.  
Узагальнюючи існуючі експериментальні дослідження, С.Л. Рубінштейн 

висуває положення про діяльність як умову формування психіки, і дає теоре-
тичне узагальнення положення про єдність свідомості та діяльності [165]. 

Таким чином, у роботах Л.С. Виготського [40], С.Л. Рубінштейна [165],  
О.М. Леонтьева [101] та їхніх послідовників наприкінці 40-х рр. ХХ століт-

тя виділилися три фундаментальні принципи, що склали методологічну 
основу радянської психології:  

 розуміння психіки як діяльності; 
 визнання соціальної природи діяльності;  
 визнання єдності психічної діяльності й зовнішньої практичної дія-

льності. 
Після гучних теоретичних відкриттів психології діяльності наступає 

«наукове затишшя», і протягом майже 10-ти років професіографічні дослі-
дження в нашій країні не проводяться. Наприкінці 50-х років ХХ століття до-
слідження відновлюються й проводяться до сьогодні доволі активно.  

Так, наприкінці 50-х рр. ХХ століття С.М. Архангельський [10] здійс-
нює спробу формування системного підходу до аналізу професійної діяльнос-
ті. Він виділяє нові одиниці аналізу професійної діяльності.  

На початку 60-х рр. ХХ століття В.П. Зінченко з групою співавторів 
[69] пропонують ще одну концептуальну схему для вивчення діяльності, яка 
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відрізняється від професіографічних тим, що в ній констатуються такі важли-
ві властивості:  

 наявність внутрішнього регулюючого зворотного зв’язку; 

 пристосувальний характер поведінки (адаптивність). 

Таким чином, можна відзначити, що в 50-60-х рр. ХХ століття 

з’являються спроби побудови системного підходу до психологічного аналі-

зу професійної діяльності. На відміну від двох попередніх, цей період харак-

теризують формуванням підходу до психологічного аналізу професійної дія-

льності на методологічній основі, розвинутій у теоретичній психології. 

Необхідно відзначити, що розробка науковцями принципів та методів 

психологічного аналізу професійної дiяльностi вiдбувалася в рамках двох ос-

новних напрямів. Завдання першого напряму передбачало складання психо-

логiчної класифiкацiї професій (М.К. Гусєв, Є.О. Клімов, А.Ф. Лазурський, 

С.Г. Струмилін, І.М. Шпільрейн). Другий напрям мав на меті опис та психо-

фiзiологiчний аналiз професій (Б.Г. Ананьєв, С.Г. Геллерштейн, М.Д. Левітов, 

А.І. Розенблюм, І.П. Четвериков). Зупинимось на першому з них. 

Майже з моменту виникнення суспільства з'являється поняття професія. 

В процесі активного розвитку соціуму відбувалося й більш складне форму-

вання трудової діяльності, що в подальшому призвело до вузькоспрямованого 

розподілу праці й виникнення нових професій. 

Проведений аналіз існуючих наукових джерел [74] дозволяє нам зроби-

ти висновок, що саме поняття «професія» розкриває основну суть професійної 

діяльності. Історично термін «професія» походить від латинського 

«ргоfessiо», що означає об’ява свого діла. Пiд цим розумiється трудова дiяль-

нiсть, яка потребує певної пiдготовки та є засобом iснування людини, а також 

«основний рiд занять, трудова діяльність», для виконання якої працiвник по-

винен мати певний комплекс теоретичних знань та практичних навичок, а та-

кож необхiднi фiзичнi та морально-психологiчнi якостi. 

Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що всі професії поділя-

ються на ряд фахів, які й відображають основні вимоги до професійної, пси-

хологічної, фізичної та іншої підготовленості фахівця. Так, професія фахівця 

гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України, яка розглядається на-

ми в монографії, містить у собі фах режиму очікування та оперативного реа-

гування. 

Однією з науспішніших спроб вирішення питання створення загальної 

класифікації професій, на нашу думку, є класифікація, що була запропонова-

на Є.О. Клімовим [78]. В основу класифікації покладено структуру діяльнос-

ті, яка вивчалася за деякими основними параметрами, наприклад, такими як: 

предмет, мета, знаряддя та умови працi. Вiдповiдно до перелiчених критеріїв, 

Є.О. Клімов розробив класифiкацiю, подiливши всi iснуючi професiї на типи, 

класи, вiддiли та групи. В залежності від особливостей основного предмету 

праці, всі професiї поділяються ним на п’ять головних типів: «людина-

людина», «людина-технiка», «людина-природа», «людина-знакова система», 

«людина-художнiй образ» [77; 78]. 
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Виходячи з запропонованої класифікації професій Є.О. Клімова ми мо-

жемо віднести діяльність фахівців гірських пошуково-рятувальних загонів 

МНС України одночасно до типу професій «людина-людина» та «людина-

техніка». Таке міжмежове розташування професійної діяльності фахівців 

ГПРЗ пояснюється тим, що даним фахівцям МНС України приходиться од-

наково часто й однаково тісно взаємодіяти і з людьми, і з технікою. Це від-

бувається тому, що основними завданнями, що виконують працівники данох 

служби є: пошук і рятування потерпілих у складних метеорологічних умовах 

гірської та лісової місцевості, надання долікарської допомоги та транспор-

тування потерпілих з гірськолижних схилів, пошуково-рятувальні та аварій-

но-рятувальні роботи на зруйнованих висотних житлових будівлях та про-

мислових об’єктах, забезпечення безпеки під час проведення туристсько-

спортивних змагань тощо. 

Метою другого з виділених основних напрямів є – докладний опис й 

ретельний психофізіологічний аналіз різних професій. Данні дослідження 

мають вагомий здобуток для вирішення встановлених психотехнічних за-

вдань, наприклад таких як: профвідбір та профконсультація; профутомлення 

та профнавчання; раціоналізація роботого місця, реконструкція та проекту-

вання професій. 

Основу для вирішення однієї з виділених психотехнічних завдань було 

закладено в роботах С.Г. Геллерштейна, в яких визначено основні аспекти 

вивчення професійно-важливих ознак та підкреслено необхідність їх класифі-

кації. Також, в його працях зустрічається новий підхід до трактування проф-

придатності, в яких вона (професійна придатність) розглядається не як проста 

відповідність деяких властивостей організму, що визначені вимогами профе-

сії, а як процес, у перебігу якого психофізичні властивості людини, зіштов-

хуючись із перешкодами, висунутими професією, зазнають ряду змін, що так 

чи інакше формують професійний тип [74]. 

Основнi прийоми, принципи та методи психологiчного вивчення про-

фесiйної дiяльностi вiтчизнянi психотехнiки синтезували в спецiальний 

пiдхiд: професiографiю. Термiн «професiографiя» походить вiд лат. 

«professio» – постiйний фах, джерело iснування та грец. «grapho» – пишу [28]. 

Поняття професiографiї містить у собі проведення професiографiчного до-

слiдження, результатом якого виступає професiограма. Сутнiсть професiо-

графiї визначена в самому термінові, тобто це описово-технiчна характерис-

тика видiв професiйної дiяльностi. 

Таким чином, професіографія – це обов’язкова умова наукової органі-

зації професійної орієнтації, а також вихідний пункт для вибору методів, 

порядку й послідовності проведення професійно-психологічного відбору 
[178].  

Професіографія вивчає діяльність, професії, спеціальності з метою 

створення їх оптимальних моделей, зокрема: 

 досліджує їх соціальну й соціально-психологічну сутність, основні 

функції, операційний склад; 
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 здійснює класифікацію професій і спеціальностей;  

 проводить спеціально організований всебічний і документований 

опис різних професій і спеціальностей, результатом якого повинна стати про-

фесіограма; 

 визначає вимоги, що висуваються суспільством і даною професій-

ною діяльністю до особистості, рівня розвитку її ПВЯ, які забезпечують успіх 

у даному виді діяльності та ін. [55]. 

До задач професіографії входить опис професій або спеціальностей, 

основних вимог, які вони висувають до людини, її психофізіологічних і фізи-

чних якостей, а також чинників, що зумовлюють успішність або неуспіш-

ність, задоволеність або незадоволеність особистості даною професійною дія-

льністю.  

Задача професіографії у напрямі професійного відбору полягає в тому, 

щоб розкрити психофізіологічні передумови професійної успішності, зв’язати 

їх воєдино.  

На сьогодні серед науковців прийнято виділяти такі загальні й основні 

принципи професіографії [42]: 

1) конкретність опису визначеної діяльності; 

2) поетапність вивчення діяльності – процесуальна послідовність збору 

й аналізу матеріалу (етапи: інформаційний, аналітичний, синтетичний, експе-

риментальний, результативний); 

3) цілеспрямованість опису – відповідність конкретним цілям вивчення 

(діагностичним, інформаційним, методичним тощо) і конкретній практичній 

задачі (профорієнтація, профвідбір, профпідготовка тощо); 

4) вибірковість об’єкта вивчення – концентрація на специфіці 

суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків у найскладніших завданнях трудового 

процесу; 

5) комплексність вивчення суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків на всіх 

рівнях функціонування системи діяльності; 

6) динамічність вивчення – з урахуванням розвитку суб’єкта і зміни ді-

яльності; 

7) системність – вивчення взаємозв’язків і взаємовпливів окремих 

компонентів діяльності на всіх її ієрархічних рівнях (діяльність, дії й операції, 

нормальні й екстремальні умови тощо); 

8) ідентичність методичних прийомів і програм вивчення й опису – для 

коректного порівняння професій; 

9)  використання якісно-кількісних методів вивчення – взаємне допов-

нення змістової та статистичної інформації. 

Професіографічний аналіз як метод вивчення професійної діяльнос-

ті полягає в цілеспрямованому й організованому процесі, який починаєть-

ся зі збору інформації щодо оцінювання різних аспектів діяльності [74]. 

Для цього використовується: вивчення літературних даних, звітних докумен-

тів, що характеризують особливості професії, бесіда, спостереження й експе-

римент, самоспостереження і самозвіт. 



 

 17 

Характеристику складності кожної спеціальності отримують з офіцій-

них документів: нормативних документів, інструкцій, настанов тощо. З ме-

тою вирішення питання про необхідність і доцільність здійснення професій-

ного відбору для певних професій використовуються дані стосовно травмати-

зму, аварійності, матеріали, в яких подані відомості про динаміку продуктив-

ності праці тощо. Всі ці відомості групуються відповідно до чотирьох груп 

питань [55]: 

1. Яка робота (спеціальність, професія, посада) аналізується й описуєть-

ся? Що є предметом і метою даної роботи? Які види дій (операцій) вона 

включає і як вони взаємозалежні між собою? 

2. Які умови й можливості представляє дана робота для оптимального 

використання продуктивності праці та здібностей людини? Що сприяє та що 

стримує нормальний розвиток психічних процесів і професійних здібностей 

фахівця? Чим обумовлюється ефективність праці? 

3. Які об’єктивні фактори позитивного або негативного характеру 

впливають на психіку людини при вирішенні професійних завдань? Що може 

стимулювати психічну та фізичну працездатність і продуктивність праці? Що 

поліпшує та розвиває або, навпаки, порушує психічні функції, негативно 

впливаючи на них? 

4. Які особливі специфічні вимоги пред’являє дана діяльність до особи-

стості людини? Які суб’єктивні властивості, здібності є передумовою для ус-

пішного виконання роботи і які якості зайві та навіть небажані в даному виді 

праці? Які з найбільш важливих суб’єктивних детермінант є основою високої 

результативності праці? 

Одним із важливих завдань професіографічного дослідження є ви-

значення критеріїв успішності досліджуваної діяльності. Знання таких по-

казників допоможе: 

 перевірити обґрунтованість розробленої на основі експерименталь-

них досліджень професіограми та психограми; 

 перевірити ефективність методик визначення професійної придатно-

сті фахівців; 

 оцінити загальну ефективність засобів професійного відбору та раці-

онального розподілу кандидатів за спеціальностями [42; 74; 85]. 

За допомогою методу професіографії можна створити професіогра-

ми і психограми конкретних спеціальностей в межах обраної певної про-

фесійної діяльності. 

Спираючись на наукові погляди В.О. Бодрова [25], Е.А. Клімова [78], 

М.Д. Левітова [94], Б.Ф. Ломова [103], К.К. Платонова [147], Ю.Л. Трофімова 

[187], ми можемо стверджувати, що основною сутністю професіограми є сис-

тематизація описаних характеристик конкретної обраної професії, висунутих 

вимог до суб’єкта праці. В загальному вигляді професіограма представляє з 

себе опис соціально-економічних, виробничо-технічних, санітарно-

гігієнічних, психологічних та інших особливостей професії.  
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Виходячи з цього можна сказати, що професіограма – це перелік нау-

ково обґрунтованих норм і вимог до видів професійної діяльності та якос-

тей особистості фахівця, які дозволяють йому ефективно виконувати 

вимоги професії [55; 86; 143].  

Визначена чітка професіограма дає можливість вирішити певну низку 

наукових задач, наприклад таких як: уточнити існуючий перелік спеціально-

стей, розробити необхідні штатні структури, сформувати необхідні функціо-

нальні обов’язки та посадові інструкції. 

В монографії під професіограмою ми будемо розуміти науково обґрун-

товані норми та вимоги до конкретної спеціальності (рятувальник Державної 

спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів) в 

межах МНС України і якості особистості фахівця, які дозволяють йому ефек-

тивно та успішно виконувати службові завдання та отримувати необхідний 

результат. 

Серед науковців прийнято виділяти різні види професіоргам. Так, в ро-

ботах О.М. Бандурки, С.П. Бочарової та Є.В. Землянської [19] запропоновано 

класифікацію, в якій професіограми поділяються в залежності від рівня уза-

гальнення виділених ознак професії, - це приватні та комплексні. За їх уявлен-

нями приватні професіограми розкривають уявлення про певну роботу з пози-

ції однієї наукової дисципліни та відображають її належність до певної спря-

мованості діяльності особистості (психологічна, соціологічна, санітарно-

гігієнічна, екологічна, технічна тощо). Комплексні професіограми відобража-

ють всебічний опис професії, який включає в себе, наукові позиції різних дис-

циплін – медицини, економіки, гігієни праці, психології, фізіології тощо. 

Всі професіограми також можна поділити з позиції орієнтованості на 

професію. Виходячи з цього виділяються спеціальні та універсальні професі-

ограми. Спеціальні професіограми включають в себе спеціалізований відбір 

найважливіших характеристик, які необхідні для вирішення конкретних про-

фесійних завдань. Універсальні професіограми складаються з відомостей про 

основні характеристики праці, які притаманні для всіх можливих видів праці 

в межах обраної конкретної галузі. 

В роботах А.К. Маркової представлені основні підходи до змісту та 

структури професіограм [112]: 

1. Комплексна професіограма. В ній враховується широке коло характе-

ристик (соціальних, технічних, економічних, медико-гігієнічних тощо), а та-

кож указується предмет, мета, спосіб, критерії оцінки результатів та ін. 

2. Аналітична професіограма, розкриває не окремі характеристики ком-

понентів професії, а узагальнені нормативні показники професії та показники 

психологічної структури професійної діяльності. При цьому спеціально аналі-

зуються об’єктивні характеристики праці та психологічна характеристика 

праці, що в результаті й дозволяє виділяти ПВЯ, які відповідають цим за-

вданням. 

3. Психологічно орієнтована професіограма. В ній виділяються: опис 

зовнішньої картини праці, трудова поведінка: фотографія робочого дня, хро-
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нометраж робочого часу при виконанні конкретних завдань, тимчасова дина-

міка виробничої активності, типові помилки та ін.; внутрішня картина праці: 

типові реакції особистості на певні професійні ситуації, інтегральні утворення 

особистості працівника (здібності, структури навчання й досвід), психічні 

стани (інтелектуальні й емоційні процеси, емоції, воля, увага, пам’ять, психо-

моторика).  

4. «Модульний підхід» у професіографуванні. Сам психологічний мо-

дуль – це «типовий елемент професійної діяльності, властивого ряду професій 

і виділений на основі спільності вимог до людини». Структура модуля: 

1) об’єктивні характеристики типового елементу (наприклад, для робітника – 

вимір об’єктів без допомоги інструментів і приладів – це перша, ліва частина 

модуля); 2) психологічні характеристики вимог до людини, пропоновані цим 

елементом (наприклад, для робітника – об’ємний і лінійний окомір, точність – 

інша, права частина модуля). Кожна професія складається з декількох моду-

лів. Число можливих модулів менше, ніж число всіх професій, тому доціль-

ніше (та економніше) вивчати ці модулі та вже з них створювати опис самих 

професій [112]. 

Природно, що зазначені логічні підстави для виділення видів професіо-

грам можуть перетинатися, сполучаючи відбиття рівнів узагальненості харак-

теристик діяльності та їх цільового призначення. 

Одним з критеріїв, що відображають специфіку складання професіог-

рам, яка проводиться з метою вирішення завдань діагностики та прогнозуван-

ня успішності професійної діяльності, є орієнтованість на визначення най-

більш стійких та стабільних психологічних якостей, що забезпечують успіш-

ну реалізацію конкретного виду діяльності. В якості додаткових, але не менш 

вагомих критеріїв є визначення тих компонентів, за допомогою яких можна 

поділити фахівців за рівнями успішності та ефективності діяльності. 

На сьогодні серед дослідників не існує загальної жорсткої схеми побу-

дови професіограми, структура та обсяги якої залежать від багатьох особли-

востей, наприклад таких як: мети її створенні, характеристики самої трудової 

діяльності тощо.  

І все ж таки можна представити загальну схему побудови професіогра-

ми [143]: 

Блок 1. Загальні відомості про професію. Включає в себе: назву та при-

значення професії; характеристику робочого місця; загальних умов праці; ос-

новні умови про професійну підготовку (освіта); опис функціональних обов'я-

зків; критерії ефективності діяльності тощо. 

Блок 2. Умови діяльності. Включає в себе санітарно-гігієнічні умови, 

організації праці, режими праці та відпочинку. 

Блок 3. Соціально-психологічні фактори діяльності. Містить у собі: ха-

рактеристику підрозділу, у складі яких фахівець виконує діяльність; особли-

вості внутрішньоколективних зв’язків, роль і місце фахівця в системі внутрі-

шньоколективних зв’язків; мотиваційні аспекти діяльності; особливості соці-

ально-психологічної та професійної адаптації. 
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Блок 4. Зміст діяльності. Складається з: опису основних завдань і опе-

рацій, що виконуються фахівцем; особливостей процесу прийому-передачі 

інформації; особливостей переробки інформації та прийняття рішень; струк-

тури виконавських дій; аналізу помилок у діяльності фахівця; завантаженості 

у ході діяльності різних психічних функцій тощо. 

Блок 5. Динаміка психічного стану фахівця в процесі діяльності. Міс-

тить у собі: характер і ступінь зміни психофізіологічних функцій і працездат-

ності фахівця; опис основних емоційних станів фахівця; основні шляхи подо-

лання несприятливих станів. 

Блок 6. Психограма. Висвітлює особистісні особливості; сенсорно-

перцептивні властивості; особливості мислення та пам’яті; моторні властиво-

сті; співвідношення та переважне сполучення в процесі діяльності особистіс-

них, сенсорно-перцептивних, розумових, мнемічних і моторних властивостей; 

протипоказання до діяльності тощо. 

Виходячи з вище запропонованої схеми побудови професіограми, мож-

на зазначити, що данна структура дає можливість розглянути особливості 

конкретної професії з різних боків. Тобто деякі з її блоків спрямовані на ви-

світлення зовнішніх умов, які висуває сама специфіка діяльності до фахівця 

(наприклад, блок 1 та 2), інші блоки висвітлюють висунуті психологічні ви-

моги до фахівця професії, яка розглядається (наприклад, яскраво виражені 

психологічні вимоги до особистості представлені в блоках 5 та 6). 

З наведеної схеми структури професіограми видно, що психограма є 

однією з її структурних компонентів. Психограма – це «психологічний пор-

трет» професії, представлений комплексом психологічних властивостей 

особистості, необхідних для ефективного виконання певної діяльності, 

вирішення професійних службових завдань [143].  

Розробка психограм необхідна для раціональної організації профвідбо-

ру, для адекватної психодіагностики та оцінки рівня сформованості якостей, 

необхідних для кожної конкретної професії. Звичайно професіограма та пси-

хограма доповнюють одна одну, забезпечуючи досить розгорнутий опис ро-

боти фахівця. 

Аналіз наукових джерел показав, що на сьогодні існує досить багато 

розроблених та обґрунтованих професіограм [11; 20; 24; 27; 36; 43-45; 56; 57; 

66-68;72-74; 76; 81; 90; 91; 98-100; 105; 106; 109; 111; 115; 116; 118; 119; 121; 

123; 124; 138; 139; 141; 145; 154; 156-158; 160; 167-169; 171; 173-176; 179; 

186; 189; 190]. Найбільш повні розробки з професіографічного дослідження 

професійної діяльності фахівців різних професій зазначені у навчальному по-

сібнику «Основи професіографії» [74], в якому розкриваються основні теоре-

тичні основи професіографії, її методи, приводяться спеціальні методики, за 

допомогою яких можна виявити ПВЯ фахівця в різних галузях професійної 

діяльності. Також описуються загальні характеристики професій типу «люди-

на-людина», «людина-техніка», «людина-природа», «людина-знакова систе-

ма», «людина-художній образ», даються профорієнтаційні професіограми та 

психограми кожної класифікаційної групи. 
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Найбільш відомими дослідженнями із групи ризиконебезпечних профе-

сій є професіограма льотчика-винищувача, розроблена Б.Ф. Ломовим [103]. 

Також заслуговують на увагу наукові здобутки О.М. Бандурки зі співавтора-

ми [19], які розробили психограму керівника органів внутрішніх справ, що 

більш детально відбиває його специфічні якості. Ця психограма передбачає, 

що структура ПВЯ особистості керівника містить у собі функціональні підст-

руктури: мотивацію, професійну цілеспрямованість, функції психічних про-

цесів та індивідуальні якості особистості. 

У праці Є.С. Романової [163] наведена професіограма пожежного, яка 

була складена з метою надання допомоги учням середніх шкіл, що вибирають 

свою майбутню професійну кар’єру, тобто для цілей профорієнтації та проф-

консультування. 

В дисертаційному досліджені Л.О. Гонтаренко «Професіографічний 

аналіз діяльності працівників чергово-диспечерської служби екстреного ви-

клику МНС України» [44] наведені дані про особливості професійної діяль-

ності працівників чергово-диспечерських служб екстреного виклику МНС 

України, визначені чіткі вимоги до психологічних особливостей особистості 

диспечера. Також, дана робота включає дані про рівні виразності зазначених 

у запропонованій психограмі ПВЯ фахівців-диспетчерів «Служби 112» та їх 

порівняння з рівнем розвитку професійно-важливих якостей у працівників 

чергово-диспечерської служби, яка була і залишається традиційною для під-

розділів МНС України. 

У дисертаційному дослідженні Ю.О. Приходька [156] розроблена та на-

уково обґрунтована професіограма пожежного-рятувальника. В роботі автор 

максимально враховує усі сучасні умови діяльності професіонала, соціальні, 

нормативно-правові, виробничі, санітарно-гігієнічні, медичні характеристики 

цієї професії. Також, в цій роботі наведено класичну психограму пожежного-

рятувальника, комплекс відповідних індивідуально-психологічних особливо-

стей працівників пожежно-рятувальних підрозділів, що детермінують успіш-

ність їх професійної діяльності.  

Проблемою психологічного аналізу діяльності начальників караулів 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) МНС України 

займався А.Г. Снісаренко [175]. В його працях розкриваються питання про-

фесіографічного аналізу діяльності начальників караулів ОРС ЦЗ МНС Укра-

їни та розробка структури ПВЯ, необхідних для їх професійної діяльності. 

Він розробив психограму начальника ОРС ЦЗ МНС України, яка набула ви-

гляду багаторівневої структури ПВЯ: на першому, найбільш важливому рівні 

знаходяться інтелектуальні якості; на другому рівні – управлінські якості; на 

третьому рівні – емоційно-вольові якості та на четвертому рівні – мнемічні 

якості. 

Однією з останіх робіт, що спрямована на опис професіограми є робота 

Є.М. Рядинської [167]. В її дисертаційному дослідженні проводиться профе-

сіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничоряту-

вальної служби України; визначено психофізіологічну «вартість» їх профе-
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сійної діяльності; встановлені основні психологічні компоненти, що вплива-

ють на ефективність професійної діяльності; розроблено математичну модель 

для розрахунку та прогнозування результативності виконання фахівцем 

ДВГРС технічних операцій, а також виведена формула прогнозу професійної 

результативності фахівця ДВГРС при виконанні ним завдань з порятунку по-

страждалих. Але, нажаль, в працях Є.М. Рядинської не розкриваються питан-

ня організації психологічного супроводження фахівців ДВГРС з метою запо-

бігання виникнення та розвитку в них негативних психічних станів, а також 

організації психологічної роботи щодо реабілітації та відновлення психологі-

чної стійкості фахівців. 

Однак серед багатьох представлених на сьогодні професіограм предста-

вників екстремального профілю діяльності відсутні хоча б якісь дані щодо ря-

тувальників, які займаються пошуком та рятуванням туристів. Також, не мо-

жна застосувати розроблені психограми рятувальників для посади «рятуваль-

ник з пошуку та рятування туристів МНС України», тому що останній має 

інший обсяг завдань та обов’язків, які, відповідно, висувають підвищені ви-

моги до психофізіологічних і особистісних якостей працівника. 

Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що професіограма вклю-

чає в себе об'єктивний опис характеристик професії, загальні функції та за-

дачі даної професійної діяльності, визначений необхідний для конкретної 

професії перелік професійно-важливих якостей тощо.  

Перелічену вище змістовність професіограми можна достатньою мі-

рою використовувати для професійного відбору. Основною метою професій-

ного відбору є визначення здібності індивіда до навчання та прогнозування 

ефективності його діяльності в реальній обстановці, забезпечення максима-

льної відповідності індивідуальних характеристик, особливостей і можливо-

стей людини тим загальним і специфічним вимогам, які висуває до нього той 

або інший вид професійної діяльності. 

Свою давню історию має й проблема відбору кандидатів до ризиконе-

безпечних професій. З самого початку свого існування було визначено ряд 

певних вимог до кандидатів. Серед основних були встановлені: вікові, фізичні 

та особистісні вимоги до працівників охоронної, правоохоронної, пожежної 

та інших служб.  

Швидкий науково-технічний та соціальний розвиток суспільства спо-

нукав виникнення нових наукових напрямів, серед яких була й психофізіоло-

гія праці, основною задачею якої було вирішення проблеми професійного ві-

дбору військових фахівців [86]. 

Вперше цілеспрямовані професіографічні дослідження щодо забезпечен-

ня професійного відбору в органи внутрішніх справ в радянські часи здійснено 

фахівцями Центральної науково-дослідної медико-психологічної лабораторії  

МВС СРСР. Зокрема, опрацьовано професіограми на найбільш відповідальні 

спеціальності (служба пожежогасіння, карний розшук). На їх основі здійснено 

перші тестові виробування абітурієнтів навчальних закладів МВС.  
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Колективом вчених служби психологічного забезпечення МВС України 

в 90-х роках ХХ століття були вперше в Україні розроблені професіограми на 

основні фахові напрями МВС та МНС. Ця робота продовжується й нині [19; 

44; 156; 163; 167; 175 та ін.]. 

Проте всі існуючі на сьогодні наукові дослідження не відображають 

специфіку діяльності сучасного представника екстремального профілю діяль-

ності (рятувальника), зокрема фахівця гірських пошуково-рятувальних заго-

нів МНС України.  

Аналіз літератури із досліджуваної проблеми,  дозволив зробити такий 

висновок: хоча професіографія як метод вивчення професійної діяльності лю-

дини була розроблена ще в 20 – 30 рр. ХХ ст. вітчизняними психотехніками, 

на сьогоднішній день не до всіх професій складені характеристики і рекомен-

дації. Тим більше, це стосується професій, що з’явилися в нашій країні в 

останнє десятиліття у зв’язку зі зміною політичного та економічного устрою 

життя, а також значним збільшенням кількості НС на об’єктах туристичної 

діяльності. 

Це дозволило нам обґрунтувати теоретичні та методичні засади конкре-

тного професіографічного обстеження фахівців гірських пошуково-

рятувальних загонів МНС України, визначити шляхи й межі розбудови моде-

лі спеціаліста з урахуванням специфіки і чинників, що визначають ефективну 

діяльність.  

Отже, ми можемо говорити про те, що проведення професіографічного 

аналізу діяльності фахівців гірських пошуково-рятувальних загонів МНС Ук-

раїни є невід’ємним завданням професійно-психологічного відбору. Кожна 

сторона професіограми повинна відбивати певний цикл професійної діяльно-

сті та реалізовувати особистісні якості, навички, вміння та знання, що забез-

печують професійний успіх на певному рівні діяльності. 

1.2. Соціально-психологічні детермінанти, що обумовлюють  

потребу практики в розробці сучасного професіографічного опису 

основних спеціальностей в межах МНС України 

Проблема професійної придатності людини завжди знаходилась в цент-

рі уваги різних галузей науки [4; 23; 26; 29; 37; 50; 52; 86; 87; 94; 104; 122; 

135; 147; 149; 166; 170; 171; 174; 188; 191; 201-208]. Особливої ваги вона на-

буває коли діяльність професіонала повязана з життям, здоров’ям та благопо-

луччям інших людей. Ще більшої значимості проблема професійної придат-

ності людини набуває тоді, коли надання допомоги, або порятунок постраж-

далих відбувається в надзвичайних та незвичних умовах, наприклад, таких як: 

гірські схили, кам’яні скелі, лавинонебезпечні зони, спелеологічні печери та 

водні об’єкти. Саме від професійної придатності фахівця залежить не лише 

власне життя, а й життя постраждалого. 

Виходячи з законодавства України, а саме Розпорядження Кабінету Мі-

ністрів України від 20 серпня 2008 року № 1156-р. [60] щодо загальнодержав-
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ної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009 – 2013 роки, одні-

єю з найважливіших задач діяльності можна виділити створення ефективної 

системи підготовки фахівців, яка забезпечить виконання всього спектру за-

вдань щодо захисту населення і територій від НС природного і техногенного 

характеру. 

Тобто виходить, що одним з вирішальних чинників в ефективному ви-

конанні встановлених завдань для всіх структурних ланок МНС України, в 

тому числі і підрозділів ГПРЗ, є удосконалення проведення спеціальної про-

фесійної підготовки. При цьому необхідно враховувати, що підготовка по-

винна здійснюватися з урахуванням особливостей функціонування конкрет-

них формувань і служб. 

Нажаль, на сьогодні в Україні не існує спеціальних навчальних закладів, 

які готують фахівців для роботи в підрозділах гірських пошуково-

рятувальних загонів МНС України.  

Комплектування складу підрозділів та гірських рятувальних формувань 

відбувається з числа осіб, віком від 18 до 45 років, які мають повну загальну 

середню або професійно-технічну освіту, і пройшли спеціальну початкову 

підготовку безпосередньо в гірському пошуково-рятувальному загоні та 

склали необхідні іспити. Значних переваг отримують спортсмени-розрядники, 

що мають 1 або 2 розряд, кандидати та майстри спорту з наступних видів: 

альпініст, турист, спелеолог, парашютист, скелелаз, водна гребля, гірськоли-

жний спорт, спортивне орієнтування. Не малозначущим є й відповідний стан 

здоров’я. 

Подальша професійна підготовка здійснюється в три етапи: 

 попередня підготовка (стажування). Проводиться з особами, які бу-

ли прийняті до основного особового складу аварійно-рятувальних служб 

МНС України, тобто відразу після укладання контракту, та до початку само-

стійного виконання прямих службових обов'язків. Стажування проходить 

безпосередньо в підрозділі гірського пошуково-рятувального загону; 

 спеціальна підготовка. Спеціальна підготовка проводиться безпосе-

редньо в оперативних підрозділах гірських пошуково-рятувальних загонів; 

 підвищення кваліфікації. Проводиться з особами основного особового 

складу у відповідних спеціалізованих закладах за окремими программами [22; 

113; 150]. 

Аналізуючи трудову діяльності гірських рятувальників, враховуючи 

всю специфіку та умови їх праці, ми можемо сказати, що даний вид професії 

висуває до особистості фахівця ряд значних вимог, які стосуються різних сто-

рін її життєдіяльності [39; 88; 92; 184; 182 та ін.]. Загрозливі умови праці, зна-

чні фізичні навантаження, особливості завдань, які необхідно вирішити, ви-

магають від рятувальника психічної стресостійкості.  

Таким чином, психологічний елемент особистості займає не останню 

роль у вирішенні проблем професійної діяльності рятувальника ГПРЗ МНС 

України. 
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Про актуальність проблеми професіографічного вивчення діяльності 

фахівців екстремальних видів діяльності наголошували неодноразово вітчиз-

няні науковці, зокрема: 

 О.М. Бандурка [19], В.І. Барко [20], А.П. Павліченко [145], 

О.М. Столяренко [183], О.В. Тімченко [186] та ін. (здійснено психологічний 

аналіз діяльності фахівців МВС – працівників Державної служби охорони, 

патрульно-постової служби, Державної автомобільної інспекції, дільничних 

інспекторів міліції); 

 В.П. Бодров [25], С.П. Бочарова [32], С.Л. Кандибович [72], 

О.Р. Охременко [142], В.В. Стасюк [179] та ін. (визначено психологічні особ-

ливості спеціалістів Збройних сил – миротворців, військовослужбовців стро-

кової служби, військовослужбовців-прикордонників, офіцерів-вихователів, 

службовців аеромобільних військ); 

 А.М. Большакова [27], В.В. Вареник [107], Г.С. Грибенюк [45], 

В.І. Дутов [107], М.І. Мар’їн [107], О.П. Самонов [170], А.І. Черкашин [190] та 

ін. (здійснено опис соціально-економічних, виробничо-технічних санітарно-

гігієнічних, психологічних та інших особливостей професій Державної пожеж-

ної охорони – пожежних, інспекторів Державного пожежного нагляду, водіїв 

пожежних автомобілів, чергових радіотелефоністів служби пожежогасіння); 

 В.П. Бут [33], Л.О. Гонтаренко [44], О.П. Євсюков [57], 

В.М. Корольчук [84], Д.В. Лєбєдєв [98], С.М. Миронець [118; 119], 

Ю.О. Приходько [156], В.П. Садковий [168], О.В. Садковий [169], 

О.В. Тімченко [186], О.В. Шленков [179] та ін. (розроблено науково обґрун-

товані норми і вимоги професії до видів професійної діяльності й якостей 

особистості фахівців МНС – газодимозахисників-рятувальників, пожежних-

рятувальників, рятувальників, фахівців водолазних формувань аварійно-

рятувальних підрозділів, працівників чергово-диспетчерської служби екстре-

ного виклику). 

Незважаючи на те, що існує значна кількість психологічних досліджень, 

які присвячені вивченню окремих аспектів професійної діяльності фахівців 

екстремального профілю, професіографічне вивчення діяльності фахівців гір-

ських пошуково-рятувальних загонів МНС України в сучасних умовах праці 

не розкрито. На сьогодні в Українській психологічній науці відсутні будь-які 

дослідження щодо професіографічного аналізу діяльності фахівців даного 

профілю.  

Виходячи зі встановленого переліку професійних завдань [180] фахівців 

ГПРЗ МНС України їх діяльність можна вважати однією з найбільш небезпе-

чних й працевитратних. Гірський рятувальник не лише несе відповідаль-

ність за проведення пошуково-рятувальних, або аварійно-рятувальних ро-

біт у гірських, спелеологічних, водних районах, а й приймає участь у лікві-

дації надзвичайних ситуацій, спричинених туристичною або іншою дія-

льністю. Він зобов'язаний мати спеціальну фізичну та психологічну підгото-

вку й особисто відповідає за її підтримання. 
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Також, доречно зазначити, що у зв’язку з реорганізацією МНС України, 

яке відбулося в 2003 та 2006 роках, зміст та обсяги завдань рятувальної служ-

би значно збільшилися. Не виключенням є й гірські пошуково-рятувальні за-

гони МНС України.  

На сьогодні працівники гірської аварійно-рятувальної служби вико-

нують наступні елементи професійної діяльності:  

 робота в складних природних умовах гірських, спелеологічних та 

водних районах;  

 робота з технікою та спорядженням;  

 робота з ручним інструментом; 

 надання першої медичної допомоги; 

 роботи на висоті, де висока ймовірність аварійних ситуацій; 

 мають напружений, нерегламентований графік роботи тощо [152; 

140; 22 та ін.].  

Проте, у звязку з недостатньо сформованою матеріально-технічної ба-

зою в нашій країні, фахівцям цього профілю притаманні й такі елементи дія-

льності: 

 парашутно-десантна робота; 

 робота в затопленій місцевості (в умовах повені);  

 роботи в підводних та підземних умовах; 

 роботи на забрудненій місцевості; 

 управлінська тощо. 

Аналізуючи законодавчі нормативно-правові документи, якими регла-

ментується діяльність МНС України щодо психологічного забезпечення дія-

льності фахівців ГПРЗ МНС України, можна констатувати, що вони не відпо-

відають Указу Президента України № 1430/2005 «Положення про Міністерс-

тво України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи» [133]. Згідно з Указом Президента 

України всі працівники аварійно-рятувальних служб МНС України повинні 

забезпечуватися належним психологічним супровідом, за для забезпечення та 

підтримання психічного здоров'я фахівців. Але, нажаль, законодавчими до-

кументами не передбачено наявності посади психолога в аварійно-

рятувальній службі ГПРЗ МНС України. 

У нормативно-правових документах МНС України [60-65; 83; 127-133; 

152; 153; 180; 181] визначені кваліфікаційні характеристики посад, встанов-

лені завдання, обов’язки та вимоги до фахівців, технічних службовців та пра-

цівників, які є специфічними для фахівців ГПРЗ МНС України. В деяких з 

них вказується перелік психологічних моделей до різних категорій рятуваль-

них професій, як рятувальник, водій тощо. Зазначені акти достатньо відобра-

жують психологічні фактори діяльності працівників цих підрозділів, однак, в 

жодному з них не зазначено перелік ПВЯ та необхідних особистісних вимог, 

що пред’являються до фахівців ГПРЗ МНС України. 

При цьому необхідно зазначити, що існуючи на сьогодні розробки з пи-

тань професійно важливих якостей рятувальників МНС України не дозволя-
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ють в повнову обсязі скласти необхідний психологічний портрет безпосеред-

ньо рятувальника ГПРЗ. Це пояснюється тим, що існують лише окремі дослі-

дження особистісних якостей рятувальників, які працюють в різних службах 

МНС України (пожежні, водолази, піротехніки тощо).  

Так, розглядаючи специфіку впливу на особистість пожежних складних 

умов праці, М.А. Кришталь звертає увагу на те, що найбільшого навантажен-

ня зазнають увага, пам’ять, мислення, як правило, їх показники суттєво зни-

жуються. Спостерігається також порушення точності рухів та дій, їх послідо-

вності, загальне зниження активності, аж до відмови від роботи. 

На нашу думку, додаткові уявлення про особистісні професійно важли-

ві якості гірських рятувальників можна отримати аналізуючи роботи, що ви-

вчають особливості діяльності компонентів особистості в умовах надзвичай-

ної ситуації, бо основна професійна діяльність фахівців ГПРЗ протікає в скла-

дних природних умовах гірських, спелеологічних та водних районів Кримсь-

кого та Карпатського регіонів. 

В останні роки активно вивчається проблематика вивчення ПВЯ фахів-

ців аварійно-рятувальних підрозділів. Так, С.М. Миронець досліджуючи дія-

льність рятувальників аварійно-рятувальних підрозділів, виділив таку струк-

туру їх ПВЯ: психологічні, медичні (фізіологічні), ергономічні, соціально-

психологічні та інженерно-психологічні. До психологічних ним віднесені 

увага, пам’ять, мислення та воля. Медичними ПВЯ є відповідність організму 

змістові та умовам виконання аварійно-рятувальних робіт. До ергономічних 

якостей належать стан центральної нервової системи, стійкість до моногонії 

та імпульсивність. Соціально-психологічними якостями виступають комуні-

кабельність і емпатія. Стан опорно-рухової системи і рівень самоконтролю 

віднесені автором до інженерно-психологічних ПВЯ [118; 119]. 

Вивчаючи соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у про-

фесійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних 

підрозділів МНС України, Д.В. Лєбєдєв [98] виділив три рівні у структурі 

особистості фахівця-водолаза, які обумовлюють безпомилковість здійснення 

ним своєї професійної діяльності: соціально-психологічний, індивідуально-

психологічний та нейродинамічний. 

При цьому автором відмічається, що для кожної конкретної спеціально-

сті в межах підрозділу МНС України співвідношення складових у структурі 

особистості, схильної до помилкових дій, повинно бути своїм, специфічним, 

оскільки кожний конкретний вид діяльності висуває цілком конкретні вимоги 

до тих або інших психологічних особливостей фахівців [98].  

Але слід зазначити, що ці дослідження стосувались пожежно-

рятувальних, аварійноно-рятувальних підрозділів та водолазних формувань, 

зміст і обсяг завдань яких значно відрізняється від завдань рятувальників з 

пошуку та рятування туристів. 

Проведений нами аналіз інуючих наукових джерел показав повну від-

сутність розробок цілеспрямованого вивчення ПВЯ фахівця ГПРЗ 

МНС України.  
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Як зазначають самі командири ГПРЗ, однією з найактуальніших про-

блем в умовах сьогодення є загрострення протиріччя між зростаючими вимо-

гами до діяльності фахівців ГПРЗ МНС України і рівнем розвитку їх ПВЯ. Це 

протиріччя можна перебороти, якщо формування ПВЯ проводити з урахуван-

ням вимог професії до фахівця, складених на основі професіографічного ана-

лізу діяльності рятувальника ГПРЗ МНС, регулярної оцінки рівня розвитку 

ПВЯ, а також активного використання матеріалів професіографічного аналізу 

діяльності фахівців ГПРЗ МНС України психологами й керівниками даних 

підрозділів [196]. 

Складність проблеми полягає у тому, що для розробки психологічної 

моделі будови ПВЯ необхідно дослідити актуальні психічні стани фахівців 

ГПРЗ МНС України. Психічний стан фахівців гірської рятувальної служби 

визначатиметься одночасним впливом цілого ряду як пов’язаних між собою, 

так і незалежних стрес-чинників професійної діяльності. На наш погляд, про-

блема професіографічного опису діяльності фахівців потребує особливої ува-

ги, насамперед, для своєчасного попередження різноманітних дезадаптивних 

нервово-психічних станів, що із високою ймовірністю можуть виникати у за-

значеної категорії працівників. 

Вивчаючи особливості поведінки рятувальників МНС України у стре-

сових ситуаціях, О.М. Собченко виділяє ті особистісні властивості, які зазна-

ють найбільшого навантаження під час професійної діяльності. До них нале-

жать емоційно-вольові, комунікативні якості, а також агресивність та  самоо-

цінка. Їх деформації під впливом стресових чинників зовнішнього і внутріш-

нього професійного середовища призводять до розвитку негативних посттра-

вматичних розладів [176]. Виділені автором особистісні властивості є, на на-

шу думку, ПВЯ. 

Аналізуючи професійну діяльність рятувальника з пошуку та рятування 

туристів серед основних чинників, що викликають нервово-психічну напругу, 

і як наслідок – нервово-психічну нестійкість, можна виділити такі: 

 екстремальні умови професійної діяльності;  

 ненормований час роботи та відпочинку;  

 неможливість контролювати обставини, за яких виникла складна ро-

боча ситуація; 

 високий рівень відповідальності за якість виконання професійних 

обов’язків;  

 необхідність швидко та самостійно приймати рішення, від яких часто 

залежить життя інших людей;  

 стан здоров’я; 

 тривалий вплив низьких температур; робота в умовах середньогір'я 

(вплив розріжденого кисню);  

 особистісні стрес-чинники; професійні конфлікти; тривалі емоційні 

навантаження тощо. 

Необхідно відзначити, що складні умови, які супроводжують професій-

ну діяльність рятувальника з пошуку та рятування туристів, зокрема, високе 
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психологічне напруження, може спричинити появу та розвиток нервово-

психічного стомлення та астенії. Якщо до цих станів додати дратівливість та 

підвищення емоційної лабільності, можна спровокувати появу дезадаптивних 

нервово-психічних станів. 

Окрім зазначених чинників, може виникнути ще ряд складнощів у від-

повідь на дію негативних об’єктивних факторів. Так, наприклад, в якості нас-

лідку розуміння та усвідомлення ступеня складності умов, в яких доводиться 

працювати, у фахівців може розвинутись психоемоційний стрес, може виник-

нути депресія, тривога та страх. Ці стани також можуть проявлятися з різним 

ступенем сформованості – від неврозоподібних до більш важких, депресив-

них [5; 108; 207].  

Безумовно, виникнення таких станів у фахівця буде несприятливо поз-

начатись на ефективності його професійної діяльності. Одним із наслідків 

може бути виникнення порушень на поведінковому рівні, а саме – втрата 

складних недостатньо закріплених професійних навичок [34]. Також при де-

задаптивних психічних станах може відмічатися порушення у сфері соціаль-

них контактів, нестабільність у настрої, схильність до депресивних станів; 

зниження проявів вольової сфери, а саме послаблення самоконтролю та само-

організації; підвищення чутливості та нестабільність в емоційній сфері; вини-

кнення психосоматичних порушень [13; 198; 199; 205]. 

Таким чином, потреба у професіографічному описі діяльності фахівця 

ГПРЗ МНС України стає дедалі актуальнішою.  

Крім того, наш власний досвід роботи дозволяє виділити основні соці-

ально-психологічні чинники, що із великою ймовірністю можуть знижу-

вати успішність професійної діяльності фахівця ГПРЗ МНС України: ін-

формаційні, суб’єктивні та супутні чинники. 
До основних інформаційних чинників, ми відносимо: семантичний 

(суб’єктивна оцінка завдання, як складного; високий рівень відповідальності; 

ситуація загрози життю; неможливість повністю контролювати розвиток по-

дій в ситуації; елементи неуспішного виконання необхідного блоку завдання 

тощо); операціональний (отримання недостатньої кількості інформації; над-

лишковість інформації; хаотичність надходження необхідних даних); часовий 

(необхідність виконувати завдання дуже швидко; значний вплив робочого на-

вантаження; аритмічність подання інформації; невизначеність часу надхо-

дження інформації); організаційний (об’єктивна складність завдання; відвер-

нута увага; перебої в отримані інформації тощо) та інші. 

До основних суб’єктивних чинників відносяться: моральні (недисциплі-

нованість; безвідповідальність; недбалість); професійні (низький рівень знань; 

недоліки в розвитку навичок та вмінь; відсутність необхідного досвіду робо-

ти); фізіологічні (зниження резервів організму в результаті гострих і хроніч-

них захворювань; несприятливі функціональні стани; незадовільний рівень 

чутливості аналізаторів тощо) та психологічні (низька або надмірно висока 

мотивація діяльності; недоліки в розвитку професійно важливих психічних 

якостей; несприятливі особливості людини й психічні стани). 



 

 30 

Основні супутні чинники проявляються в організації професійної діяль-

ності (нераціональний режим праці та відпочинку; надмірне професійне нава-

нтаження; неадекватна оцінка діяльності й оплати праці; недоліки в профе-

сійному відборі тощо) та в умовах професійної діяльності (несприятливий 

психологічний клімат у підрозділі; недостатня міжособистісна сумісність, 

згуртованість особового складу; міжособистісні конфлікти; загроза для влас-

ного життя тощо). 

Необхідно відмітити, що фахівець ГПРЗ МНС України під час прове-

дення пошукових або аварійно-рятувальних робіт може по-різному пере-

живати ситуації невизначеності. Це можна пояснити тим, що: 

 виникнення НС завжди є неочікуваним, раптовим; час, інтенсивність 

або сила впливу негативних факторів непередбачувані; 

 розвиток подій при ліквідації наслідків НС є також непередбачува-

ним, отже розв’язання такої ситуації може вимагати від фахівця різноманіт-

них вмінь та навичок, якими він може не володіти; 

 підвищена складність НС може призвести до неспроможності фахів-

ця вчасно адаптуватись до складних умов діяльності. 

Тож, з метою вирішення завдань дисертації, необхідно перш за все ви-

вчити структуру професійної діяльності фахівця ГПРЗ МНС України.  

Аналіз професійної діяльності фахівців зазначеного профілю становить 

собою цілеспрямований і організований процес, в якому можна виділити три 

етапи:  

1) збір інформації про діяльність; 

2) опрацювання і узагальнення отриманої інформації; 

3) визначення та побудова професіограми для її використання у вирі-

шенні практичних завдань дослідження. Удосконалення професійної діяльно-

сті фахівців ГПРЗ МНС України значною мірою залежить від науково-

обґрунтованого визначення ПВЯ та може відбуватись на етапі професійно-

психологічного відбору кандидатів на службу та психологічного супрово-

дження їх діяльності. 

Таким чином, складний вид професійної діяльності, якою є служба в 

МНС України, висуває жорсткі вимоги до кожного фахівця, у тому числі й 

фахівця ГПРЗ МНС України. У всіх варіантах службової діяльності фахівець 

зазначеного профілю не може схибити, зробити помилку, виявити непрофесі-

оналізм, тому що від його дій залежить не тільки успішність виконання за-

вдання, а й життя та здоров’я інших людей. 

1.3. Організація роботи та методи емпіричного дослідження 

Обґрунтовані в попередніх параграфах теоретичні та методичні засади 

проведення професіографічного дослідження діяльності рятувальників гірсь-

ких пошуково-рятувальних загонів МНС дозволили визначити шляхи і межі 

розбудови моделі фахівця з урахуванням специфіки і чинників, що визнача-

ють ефективність його діяльності.  
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Основа нашого дослідження полягала в розробці та вивченні  моделі ді-

яльності ГПРЗ МНС України за основними двома формами: імпліцитній, що 

полягає у відтворенні вимог діяльності, яким повинен відповідати фахівець, і 

експліцитній, що відтворює перелік ПВЯ, вмінь та навичок, які повинні бути 

притаманні цьому фахівцю. 

Вивчаючи професійну діяльність та особистість рятувальників ГПРЗ 

МНС України, ми базувалися на принципах, запропонованих 

К.К. Платоновим [148].  

Принцип комплексностi. Дотримання цього принципу важливе для за-

побiгання однобiчностi у вивченні професійної діяльності. Найбiльш поши-

рений варiант його порушення – опис лише одного, наприклад дiяльнiсного, 

аспекту професiйної діяльності. Дотримання принципу комплексностi при ро-

зробцi професiограм передбачає визначення цілої низки загальних професiо-

логiчних та соцiально-психологiчних особливостей професiйної дiяльностi, в 

тому числi перспективи росту працівників, особливості їх мiжособистiсних 

вiдносин, матерiальнi умови, ПВЯ, які лежать в основі готовності до вико-

нання професійної діяльності, а також фiзичнi та соцiальнi умови працi. 

Принцип цiлеспрямованостi. Теоретичний аналіз професіографування, 

проведений в підрозділі 1.1, визначив, що професіограми вiдрiзняються за 

своєю метою, обсягом тощо. Рiзноманiтнiсть професiограм зумовлена наявні-

стю різних завдань, які стоять перед дослідником, а також галуззю проведен-

ня професiографiї. Результат професіографії (професіограму) визначено нами 

в якості моделі визначення психологічної придатності кандидатів до діяльно-

сті на посаді рятувальника з пошуку та рятування туристів. Визначені в про-

цесі психологічного вивчення ПВЯ рятувальника з пошуку та рятування ту-

ристів, дозволять проводити професійно-психологічний відбір на більш якіс-

ному рівні. 

Принцип типізацiї та диференцiацiї. В ГПРЗ МНС України у вiдповiд-

ностi до напрямiв діяльності, iснують рiзнi посадові категорiї працiвникiв. 

Професiографiчне дослiдження професiйної дiяльностi цих категорій дозво-

лить дійти висновку про iснування певних особливостей, властивих рятува-

льнику з пошуку та рятування туристів ГПРЗ МНС України. 

Принцип перспективностi допомогає спеціалісту в галузi психологiч-

ного дослiдження правильно орiєнтуватися в перспективах, які вiдкриваються 

завдяки оволодiнню даною професiєю чи спецiальнiстю. Це стосується, на-

самперед, професій, що передбачають наявність у кандидата психологічних 

характеристик, які важко або зовсім не піддаються тренуванню та вправам. 

Урахування результатів професійно-психологічного відбору кандидата на 

службу надасть можливість більш ефективно сприяти становленню фахівця в 

майбутній професійній діяльності. 
Принцип надiйностi передбачає опис вимог професiї до працівників з 

урахуванням не тiльки так званих штатних, але й складних, непередбачуваних 
ситуацій. Вiдповiднiсть рятувальника з пошуку та рятування туристів ГПРЗ 
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МНС України цiй групi вимог, у царині сучасних досягнень у вивченнi ПВЯ, 
характеризує його як стресостійкого працiвника. 

Таким чином, психологічне вивчення професійної діяльності має бути 
комплексним та багатоаспектним, воно повинно відображати одночасно ре-
зультати вивчення самої діяльності, умов, в яких відбувається вивчення праці, 
особистості працівника як суб’єкта діяльності, динаміки психічного (функці-
онального) стану та соціальних аспектів праці. 

Адекватний вибір методик вивчення та аналізу професійної діяльності   
рятувальника ГПРЗ МНС України, по-перше, має важливе практичне значен-
ня для експериментальної апробації в якості інформативних індикаторів пси-
хічного стану й надійності діяльності працівників, та, по-друге, є науково ва-
жливим з урахуванням завдань дослідження. З цієї точки зору постає завдан-
ня – провести належне обґрунтування методик щодо оцінки психічного стану 
та складання професіограми рятувальника ГПРЗ МНС України. 

1.3.1. Характеристика груп досліджуваних 

Реалізуючи дослідницький задум та вирішуючи поставлені завдання збо-
ру інформації на початковому етапі емпіричного дослідження, був застосова-
ний метод експертного опитування, що ґрунтувався на аналізі думок експертів 
– фахівців відповідного профілю, які давали оцінку незалежно один від одного, 
використовуючи при цьому свій індивідуальний досвід та інтуїцію.  

З зазначеною метою нами було проведено експертну оцінку професійно 
важливих якостей гірських рятувальників. При її проведенні ми намагались 
уникати контакту членів експертної групи один з одним. Це в свою чергу на-
дало змогу підвищити об’єктивність наданих результатів. Крім того, при про-
веденні оцінки експерти оперували не лише кількісними оцінками, а і пояс-
нювали, аргументували свої думки. Це в комплексі обумовило більш надійні  
індивідуальні судження та оцінки. 

До експертів висувались наступні вимоги: високий рівень загальної 
ерудиції, глибокі спеціальні знання, достатній досвід роботи, психологічна 
установка конструктивно вирішувати проблеми, інтерес (науковий, професій-
ний) до своєї роботи, відсутність особистої зацікавленості в тому чи іншому 
результаті оцінки.  

Групу експертів утворили фахівці-рятувальники з пошуку та рятування 
туристів які мають тривалий стаж служби (понад 15 років) та є загальнови-
знаними професіоналами. Загальна кількість експертів 27 чоловік. 
Учасники групи експертів взяли участь в опитуванні, основними завданнями 
якого було: 

1) оцінка фахівців ГПРЗ за рівнем їх професійної ефективності; 
2) виділення та оцінка основних професійно важливих якостей гірських 

рятувальників; 
3) аналіз основних професійних завдань фахівців служби пошуку та 

порятунку туристів за їх психологічним змістом. 
Так, на підставі результатів експертних оцінок, усіх гірських рятувальни-

ків, які приймали участь в дослідженні, ми розділили на три групи за ознакою 
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рівня ефективності їх професійної діяльності. Основними  критеріями ефекти-
вності професійної діяльності рятувальників ГПРЗ виступили наступні: 

1. Показник кількості надзвичайних ситуацій спричинених туристич-

ною діяльністю в районі відповідальності (профілактичні заходи проводяться 

на високому рівні); 

2. Рівень фізичної підготовки рятувальника; 

3. Вміння виживати в екстремальних природних умовах; 

4. Рівень професійної компетентності; 

5. Рівень розвитку професійно важливих якостей у фахівця та вміння їх 

використовувати. 

До першої групи (високий рівень ефективності професійної діяльності) 

увійшла 41 особа віком від 26 до 55 років. Стаж служби в гірському рятува-

льному підрозділі становить від 6 до 17 років. Такі випробувані, за оцінкою 

експертів, при виконанні службових завдань діють впевнено, самостійно, рі-

шуче; в екстремальних ситуаціях добре контролюють свої емоції й поведінку; 

діють планомірно й упорядковано; систематично складають заліки з фізичної 

та професійної підготовки на «відмінно». 

До другої групи (середній рівень ефективності професійної діяльності) 

увійшли 57 особи віком від 21до 53 років. Стаж служби в гірському рятуваль-

ному підрозділі складає від 4 до 14 років. При виконанні службових завдань 

виявляють стриманість, обережність, нерішучість; характерна відповідаль-

ність, обов’язковість, орієнтація на думку групи; в екстремальних ситуаціях 

поведінка спокійна, урівноважена; систематично складають заліки з фізичної 

та професійної підготовки на «добре». 

До третьої групи (низький рівень ефективності професійної діяльності) 

увійшли 34 особи віком від 18 до 39 років. Стаж служби в гірському рятуваль-

ному підрозділі становить від 1 до 10 років. Результати професійної діяльності 

цих фахівців не завжди  є задовільними. Вони мають недостатній рівень здатно-

сті до самоконтролю в екстремальних умовах; є недостатньо витривалими. По-

ведінка з елементами тривожності, напруженості, занепокоєння. Заліки з фізич-

ної та професійної підготовки найчастіше складають на «добре». 

Відмітимо, що у випадках, коли перед нами було поставлене завдання – 

дослідити особливості певного явища в залежності від часових показників, то 

нами додатково використовувався перерозподіл груп досліджуваних в залеж-

ності від стажу їх рятувальної діяльності: до 5 років; 5-10 років та більше 10 

років діяльності. 

Отже, відповідно до теоретичної моделі, а також з метою перевірки її 

практичної працездатності було здійснено емпіричне дослідження на вибірці, 

що складається з 132 осіб у віці від 18 до 55 років, стаж служби в рятуваль-

ному підрозділі – від 1 до 25 років. Загальні соціально-демографічні ознаки 

вибірки представлені на рис. 1.1. – 1.3. 

Як видно з рис. 1.1 – 1.3, середній вік досліджуваних гірських рятяува-

льників з пошуку та рятування туристів МНС України складає 35 – 44 років 

(37,88 %), 67,42 % – має стаж служби в рятувальному підрозділі 5 - 10 років. 
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45 - 55 років.; 

23,49%

35 - 44 років.; 

37,88%

22 - 34 роки.; 

31,82%

18 - 21 рік.; 

6,81%

 
Рис. 1.1 – Склад вибірки досліджуваних за ознакою «Вік» 

 

більше 10 років; 

26,52%

5 - 10 років.; 

67,42%

до 5 років.; 6,06%

 
Рис. 1.2 – Склад вибірки досліджуваних за ознакою «Стаж служби  

в рятувальному підрозділі» 

 

 

Низький рівень 

ефективності; 

25,76%

Середній рівень 

ефективності; 

43,18%

Високий рівень 

ефективності; 

31,06%

 
Рис. 1.3 – Склад вибірки досліджуваних за ознакою «Рівень ефективності  

професійної діяльності» 
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1.3.2. Характеристика методів дослідження 

Для досягнення поставленої мети та реалізації завдань дослідження на-

ми було використано низку методів та методик, які були націлені як на отри-

мання якісної та описової характеристики ПВЯ гірського рятувальника, так і 

на отримання кількісного показника рівня їх сформованості у фахівців ГПРЗ. 

Метод спостереження найбільш доцільний для застосування в МНС 

України, тому що дозволяє розглядати працівників у реальних умовах профе-

сійної діяльності. Спостереження здійснювалося систематично, у екстремаль-

них та повсякденних умовах життя і діяльності рятувальників з пошуку та ря-

тування туристів, у підрозділах дислокації ГПРЗ МНС Карпатського та Крим-

ського регіонів. Об’єктом спостереження також були колективи, в яких ці 

працівники виконують професійні обов’язки. Спостереження дозволяло фік-

сувати динаміку психічних станів працівника, його основні поведінкові й 

особистісні особливості в період виконання конкретних задач професійної ді-

яльності. При використанні методу спостереження в умовах виконання конк-

ретних задач професійної діяльності нами зверталася особлива увага на зна-

ченнєвий підтекст подій, що спостерігалися, і поведінку рятувальників з по-

шуку та рятування туристів.  

Крім цього, для уточнення висновків, при ухваленні висновку щодо 

профпридатності фахівця проводилася індивідуальна психологічна співбесі-

да. У процесі співбесіди оцінювалися професійна спрямованість і мотивація 

вибору професії, рівень особистісної й ситуативної тривоги, навички самоко-

нтролю, інтелектуальні, комунікативні й емоційно-вольові якості. 

При проведенні індивідуальної психологічної співбесіди використову-

валися такі основні методи: 

- формалізоване інтерв’ю; 

- бесіда; 

- аналіз вербальних (мовних) і невербальних (міміка, рухи, жести й ін.) 

компонентів спілкування. 

Формалізоване інтерв’ю – опитування фахівця за заздалегідь складеним 

списком конкретних питань (як відкритих, так і закритих). 

Бесіда – обговорення з досліджуваним ряду значущих тем, питань. 

Аналіз комунікативної поведінки фахівця – вербальних (рівень володін-

ня мовою, уміння правильно будувати фрази, дикція, словниковий запас, час-

то вживані вирази, звороти, сленг, жаргон) і невербальних (міміка, вегетатив-

ні реакції, жести, рухи, поза) аспектів. 

При проведенні дослідження використовувалися також аналіз законо-

давчих та нормативно-правових документів, що регламентують діяльність 

рятувальника з пошуку та рятування туристів, аналіз практичних резуль-

татів професійної діяльності, експертна оцінка, метод групової оцінки осо-

бистості й деякі інші методичні прийоми, частина з яких була модифікована 

нами для вирішення завдань даного дослідження. 

Анкетування було проведено за заздалегідь розробленим планом і ха-

рактеризувалося однорідністю питань, які було розроблено для отримання кі-
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лькісного матеріалу про факти, що становлять інтерес для дослідження. Ан-

кетування використовувалося для вивчення думок, настроїв, поглядів і пропо-

зицій різних категорій досліджуваних працівників, рівня і характеру їх адап-

тованості до умов служби, психологічної підготовки. Цей матеріал піддавався 

статистичному опрацюванню з використанням пакета стандартних програм 

на персональному комп’ютері та аналізу. Для проведення дослідження мето-

дом анкетування нами була використана «Професіографічна анкета» (додаток 

К). 

Професіографічна анкета містила набір якостей чи речень, зi змiстом 

яких експерт міг погодитися (треба було пiдкреслити потрiбне) або вiдмови-

тися від них (закреслити непотрібне). Питання анкети сформульованi таким 

чином, щоб, вiдповiдаючи на них, експерт мав можливість вказувати на важ-

ливiсть тих чи iнших показникiв професiйної діяльності рятувальника з по-

шуку та рятування туристів. 

Опитувальник складався з таких розділів:  

Характеристика експерта, загальні відомості про освіту рятувальника 

ГПРЗ, основний зміст службової діяльності за посадою, предметні та функці-

ональні особливості діяльності  рятувальника ГПРЗ, умови праці рятувальни-

ка ГПРЗ, екологічні умови діяльності, соціально-психологічні фактори діяль-

ності, фактори, що впливають на якість діяльності рятувальника ГПРЗ. В 

структуру анкети покладено 120 ПВЯ.   Експерти оцінювали за семибальною 

шкалою значимість професійно-психологічних якостей, психічних властивос-

тей і функцій для успішного виконання рятувальником своїх функціональних 

обов'язків, користуючись при цьому наступною інтерпретацією семибальної 

шкали:  

3 бали - дуже потрібно; 

2 бали - необхідно;  

1 бал -  бажано;  

0 балів - не має значення (байдуже); 

 -1 бал – не бажано;  

-2 бали – негативно впливає;  

-3 бали - вкрай не бажано. 

Для узагальнення отриманих даних підраховується середня арифметична 

оцінка (з точністю до десятих) для кожної групи психологічних ПВЯ.  

Слід підкреслити, що під час опитування експертів була виявлена сукуп-

ність індивідуальних особливостей працівників, яка впливає на успішність 

освоєння професійної діяльності й ефективність її виконання. Здібності лю-

дини до діяльності, що розглядаються в широкому розумінні, виступають у 

ролі внутрішніх психологічних характеристик суб’єкта, в яких виражаються 

зовнішні специфічні впливи факторів трудового процесу як форми професій-

них вимог до особистості.  

З метою визначення найбільш важливих для фахівця ГПРЗ психологіч-

них властивостей та якостей було використано Професіографічний опитува-

льник О. Ліпмана, в якому міститься перелік  ділових якостей та вмінь. За 



 

 37 

опитувальником необхідно дати оцінку кожному вмінню (якості) за 5-

бальною шкалою та проставити свою оцінку поряд із твердженням:  

1 бал – якщо дана властивість не має особливого значення для даної 

професії; 

2 бали – якщо дана властивість має деяке значення; 

3 бали – якщо дана властивість є бажаною; 

4 бали – якщо властивість є необхідною для успішної роботи; 

5 балів – якщо властивість є надто важливою для Вашої роботи. 

Ключ опитувальника передбачає виділення 11 груп психологічних вла-

стивостей, визначених нами раніше як найбільш важливі для фахівця-

гірничояртувальника, а саме: атенційні (увага), спостережливість, мнемічні 

(пам'ять), моторні (рухові), сенсорні (органи почуттів), імажинітивні (уява), 

розумові, емоційні, вольові, мовні та комунікативні. Для узагальнення отри-

маних даних підраховувалася середня арифметична оцінка (з точністю до де-

сятих) для кожної групи психологічних професійно важливих якостей.  

Слід підкреслити, що під час опитування експертів було виявлено суку-

пність індивідуальних особливостей гірничорятувальника, які впливають на 

успішність освоєння професійної діяльності й ефективність її виконання. Зда-

тності людини до діяльності, що розглядаються в широкому розумінні, ви-

ступають у ролі внутрішніх психологічних характеристик суб'єкта, в яких ви-

ражаються зовнішні специфічні впливи факторів трудового процесу як форми 

професійних вимог до людини. У професійно важливих якостях проявляють-

ся усі основні характеристики структури особистості: мотиваційно-вимогливі, 

когнітивно-психомоторні та емоційно-вольові.  

Методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб 

(Метод парних порівнянь В. В. Скворцова). Дана методика дозволяє виявити 

базові потреби - мотиватора особистості та групи. Її основою є процедура па-

рних порівнянь. Знання таких потреб дозволяє керівнику ефективно будувати 

систему мотивації в робочій групі, а співробітникам розуміти, заради чого 

вони готові працювати. Теоретичною основою тесту послужила модифікова-

на піраміда потреб А. Маслоу. Замість фізіологічних потреб, що лежать в ос-

нові піраміди потреб, Скворцов В.В. ввів потреба в матеріальному забезпе-

ченні життя. Особливо необхідно відзначити, що тест виявляє відносну задо-

воленість, тобто задоволеність даної потреби в порівнянні з іншими потреба-

ми. У результаті тесту випробуваний одержує список мотивуючих його в да-

ний момент потреб (незадоволені потреби), а також список задоволених і час-

тково задоволених потреб, які в даний момент не грають вирішальну роль в 

активності індивіда. 

З метою дослідження особливостей сили нервової системи фахівців бу-

ло використано опитувальник Стреляу, який дозволяє отримати наступні 

результати щодо типологічних властивостей фахівців ГПРЗ.  Високий рівень 

сили збуджувального процесу: нервова система витримує тривале і часто по-

вторюване збудження. Характерна здатність до здійснення ефективної діяль-

ності в ситуації, що вимагає енергійних дій. Низький рівень сили збуджува-
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льного процесу: протилежний попередньому. Високий рівень сили гальмівно-

го процесу: характерна здатність до відмови від активності в умовах заборон. 

Низький рівень сили гальмівного процесу: можлива здатність до неадекват-

них імпульсивних дій у ситуаціях, що вимагають відмови від активності. Ви-

сока рухливість нервових процесів: характерна здатність до швидкої перебу-

дови при зіткненні з новою ситуацією, виражена готовність і бажання взаємо-

діяти з новими явищами і предметами. Низька рухливість нервових процесів: 

можливі труднощі у переході до нових навичок, уникнення нових ситуацій.  

Аналізується також додатковий індекс (врівноваженість), обчислюється як ві-

дношення значення показника сили порушення та значення показника сили 

гальмування. Зрушення балансу нервових процесів у бік збудження. При сут-

тєвому зрушенні балансу нервових процесів у бік збудження, вірогідні неврі-

вноважене поведінка, сильні короткочасні емоційні переживання, нестійкий 

настрій, слабке терпіння, агресивна поведінка, переоцінка своїх здібностей, 

гарна адаптація до нового, ризикованість, прагнення до мети сильне з повною 

віддачею, бойове ставлення до небезпеки без особливого розрахунку, погана 

перешкодостійкість. Зрушення балансу нервових процесів у бік гальмування. 

При суттєвому зрушенні балансу нервових процесів у бік гальмування ймові-

рні врівноважене поведінка, стійке настрій, слабкі емоційні переживання, га-

рне терпіння, стриманість, холоднокровність, незворушний ставлення до не-

безпеки, реальна оцінка своїх здібностей, хороша перешкодостійкість. 

З метою виявлення сили нервової системи та встановлення швидкості 

реакції фахівців гірських рятувальників нами було використано «Теппінг-

тест». Він призначений для визначення властивостей нервової системи за 

психомоторними показниками. Вважається, що сила НС – це показник праце-

здатності нервових клітин. Для визначення цього показника використовується 

дана методика, що припускає визначення динаміки максимального темпу ру-

хів руками. Отримані дані дозволяють побудувати графіки працездатності, за 

якими і визначається сила нервової системи. 

Задля дослідження особливостей нервово-психічної стійкості рятуваль-

ників нами було використано методику «Прогноз». Методика розроблена в 

ЛВМА ім. С. М. Кірова і призначена для початкового виділення осіб з озна-

ками нервово-психічної нестійкості. Вона дозволяє виявити окремі передхво-

робливих ознаки особистісних порушень, а також оцінити ймовірність їх роз-

витку і проявів в поведінці і діяльності людини. Методика містить 84 питання 

«так »чи «ні», на які треба відповісти у встановлений термін часу. Аналіз від-

повідей може уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки і 

стану психічної діяльності в різних ситуаціях. 

З метою вивчення особливостей рівня тривожності особистості фахівця-

рятувальника з пошуку та рятування туристів було використано методику 

«Дослідження тривожності» (авт. Ч.Д. Спілберг. Адаптований варіант 

Ю.Л. Ханіна), націлену на виявлення особливостей особистісної та ситуацій-

ної тривожності. Більшість відомих методів дозволяє вивчати тривожність 

взагалі, не беручи до уваги ситуаційні зміни, вплив на особистість зовнішніх 
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факторів, особливості реакції особистості на зазначені фактори. Даний метод 

дозволяє більш повно та всебічно проаналізувати особливості тривожності 

особистості, порівняти рівні виразності ситуаційної та особистісної тривожно-

сті. Отримані за даною методикою результати можна використовувати у про-

цесі підбору психологічних методів корекції емоційного стану особистості. 

При вивченні особливостей когнітивного компонента нами були вико-

ристана методика «Червоно-чорні таблиці» (Е. Шульте, за модифікацією 

В. Марищука та І. Сисоєва) – для вивчення особливостей перемикання ува-

ги. Стимульним матеріалом до методики виступають таблиці Е. Шульте з ци-

фрами та буквами, на яких у випадковому порядку розкидано чорні від 1 до 

25 та червоні від 1 до 24 числа. На першому етапі виконання завдання дослі-

джуваний повинен знайти в таблицях числа чорного кольору за прямим раху-

нком та записати в протокол відповідні їм буквені символи. Другий етап по-

лягає в зворотному пошуку чисел червоного кольору з паралельною фіксаці-

єю відповідних їм літер. На третьому етапі необхідно одночасно вести раху-

нок чорних та червоних чисел, записуючи до протоколу символи спочатку 

чорного числа, а потім червоного. При цьому чорні числа слід рахувати в 

прямій послідовності, а червоні – у зворотній. При виконанні такої процедури 

обов’язково фіксується час виконання завдання на кожному етапі та ведеться 

рахунок помилок. 

З метою виявлення найбільш практично значущих пізнавальних якостей 

фахівців ГПРЗ було використано «Короткий відбірковий тест» (КВТ). Ме-

тодика «Короткий відбірковий тест» (КВТ) є адаптованим російською мовою 

варіантом інтелектуального тесту загальних здібностей Вандерліка. Призна-

чена для визначення інтелектуального інтегрального показника, а також ви-

явлення: 

 здатності до узагальнення й аналізу інформації; 

 гнучкості мислення; 

 просторової уяви; 

 емоційної деструкції; 

 розподілу й концентрації уваги.  

Тест являє собою набір з 50 різних за складністю й характером завдань. 

Тестування триває 15 хвилин. Обробка результатів проводиться за допомогою 

операторського введення результатів групового обстеження із бланків, або 

шляхом сканування. Комп'ютерна програма передбачає аналіз здобутих ре-

зультатів з використанням норм, отриманих для різних професійних груп. 

Тест опису поведінки К. Томаса (адаптація Н. В. Гришиної). Тест 

використовується для вивчення особистісної схильності до конфліктної пове-

дінки. 

В опитувальнику по виявленню типових форм поведінки К. Томас опи-

сує кожний з п'яти перерахованих можливих варіантів 12 судженнями про по-

ведінку індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони згруповані 

в 30 пар. У кожній парі необхідно обрати те судження, яке найбільш точно 

описує Ваше типову поведінка в конфліктній ситуації. 
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К. Томас виділяє наступні типи поведінки в конфліктній ситуації: 

 суперництво (конкуренція). Прагнення домогтися задоволення своїх 

інтересів на шкоду іншому; 

 пристосування, що означає в протилежність суперництва, принесен-

ня в жертву власних інтересів заради іншого; 

 компроміс; 

 уникнення, для якого характерно як відсутність прагнення до коопе-

рації, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей; 

 співпраця, коли учасники ситуації приходять до альтернативи, пов-

ністю задовольняє інтереси обох сторін. 

Для вивчення особливостей комунікативних навичок фахівця ГПРЗ та 

характеристики його емоційної сфери було використано методику «Дослі-

дження рівня емпатійних тенденцій». Вперше такий опитувальник був за-

пропонований О. Меграбяном та Н. Епштейном. Нами використано модифі-

кований варіант І.М. Юсупова, який складається з переліку тверджень, яким 

досліджувані повинні дати свою оцінку. За результатами методики визнача-

ється рівень емпатії: дуже високий, високий, середній, низький, дуже низь-

кий.  

Для статистичної обробки отриманих результатів нами було використа-

но спеціальні  математико-статистичні  методи. Статистична обробка 

отриманих даних проводилася за допомогою комп'ютерної програми SPSS 

12.0. 

Для перевірки достовірності отриманих даних в якості основних стати-

стичних методів застосовувались: 

 t-критерій Стьюдента – для виявлення значущих розбіжностей порів-

нюваних показників; 

  φ-критерій Фішера (кутове перетворення Фішера) – для визначення 

відносної частоти зустрічальності прояву певної ознаки в групі досліджува-

них; 

 факторний аналіз – комплекс аналітичних методів, що дозволяють ви-

явити приховані (латентні) ознаки, а також причини їхнього виникнення й 

внутрішні закономірності їхнього взаємозв'язку, розкривають змістову струк-

туру досліджуваного простору ознак шляхом виділення гіпотетичних змінних 

(факторів, компонент), що є незалежними між собою й інтерпретуються шля-

хом розгляду вагомих внесків факторів у загальну дисперсію досліджуваних 

ознак і факторних навантажень, що входять у фактор з високим абсолютним 

значенням. 
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Висновки до розділу 

1. Аналіз результатів наукових досліджень показав, що професіографія 

як метод вивчення професійної діяльності людини була розроблена радянсь-

кими психотехніками у  20 – 30 роках ХХ століття. На сьогодні професіогра-

фія має істотні досягнення, а послідовне проведення і подальше удосконален-

ня основних її принципів відкриває перспективу урахування і правильного 

використання різноманітних аспектів конкретної трудової діяльності, зокре-

ма, діяльності спеціалістів МНС України.  

Тим більше це стосується і професії рятувальника ГПРЗ МНС України, 

яка з’явилася в останнє десятиліття у зв’язку зі зміною політичного і економі-

чного укладу життя, а також зміною кліматичних умов у Карпатському регіо-

ні, збільшенням кількості туристичних об’єктів у Криму, значним збільшен-

ням НС як об'єктивного характеру, (пов'язаних із самою природою гір) так і 

суб'єктивного (в основі яких - особистісні якості людини). 

2. Складний вид професійної діяльності рятувальників гірських пошу-

ково-рятувальних загонів МНС України висуває жорсткі вимоги до кожного 

фахівця. У всіх варіантах службової діяльності рятувальник ГПРЗ МНС Укра-

їни не може схибити, зробити помилку, виявити непрофесіоналізм, тому що 

від його дій залежить не тільки ефективність виконання завдання, а й життя 

та здоров’я інших людей.   

3.  Проблема відповідності особистості та професії може бути адекват-

но ров’язана, якщо враховувати весь комплекс вимог: вимоги особистості до 

діяльності і, навпаки, професійної діяльності до особистості. Реалізація цього 

підходу на практиці - важлива умова й передумова вдосконалення всієї сис-

теми професійної підготовки висококваліфікованих фахівців ГПРЗ МНС Ук-

раїни. Ефективне проведення професійного відбору до таких підрозділів до-

зволить суттєво знизити кількість несприятливих наслідків для психічного й 

фізичного здоров'я фахівців, а також знизити ймовірність появи помилок, обу-

мовлених психологічною непридатністю персоналу, що можуть викликати 

значні психологічні й  матеріальні втрати або є потенційно небезпечними для 

психічного або фізичного здоров'я людей.  

При проведенні психологічного аналізу діяльності для потреб про-

фесійно-психологічного відбору до спеціальностей в межах  ГПРЗ МНС Укра-

їни доцільним є виділення, насамперед, таких професійно важливих якостей, 

які диференціюють людей за ефективністю праці, а також залишаються до-

сить стійкими, незмінними протягом усіх етапів формування й розвитку про-

фесійної діяльності, та таких, що погано піддаються тренуванню.  
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ДІЯЛЬНОСТІ 

ГІРСЬКИХ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАГОНІВ МНС УКРАЇНИ 

2.1. Структура, професійні завдання та робоче навантаження гірсь-

ких пошуково-рятувальних загонів МНС України 

У СРСР слово «рятувальник» зустрічалося напрочуд рідко. Але і тоді були 

і рятувальники, і рятувальні служби... А ще була КРС. Повна назва - туристська 

контрольно-рятувальна служба. За радянських часів на території України такі 

служби існували в Криму і в Карпатах – КРС Криму та КРС Карпат. 

У 1996 році в нашій країні створюється Міністерство з питань надзви-

чайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи. А вже через рік, згідно наказів Міністра МНС України № 62 від 

14.03.97, № 104 від 06.05.97 КРС Криму та КРС Карпат, поряд з іншими неде-

ржавними рятувальними формуваннями, включається до складу сил операти-

вного реагування МНС України. Крім того, наказом № 256 24.10.97 КРС 

Криму була включена в перелік формувань України, які, за необхідністю, мо-

жуть направлятися в іноземні держави для надання їм допомоги в ліквідації 

наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф. 

Відповідно до Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» КРС 

Криму та КРС Карпат стає недержавною спеціалізованою аварійно-

рятувальною службою на професійній основі, створеною громадською орга-

нізацією. 

З реорганізацією структури МНС України у 2003 році керівництво Го-

ловного управління МНС України в АР Крим, а також у Львівській, Івано-

Франківській, Закарпатській областях, укладають договори із КРС про взає-

модію в області забезпечення безпеки й проведення пошуково-рятувальних й 

аварійно-рятувальних робіт у гірсько-лісових, спелеологічних, водних райо-

нах і визначають зони дії підрозділів КРС.  

Наступним етапом реформування КРС стало їх підпорядкування у 2005-

2006 рр. Державній спеціальній (воєнізованій) аварійно-рятувальній службі 

МНС України (ДСВАРС). 

А 13 вересня 2006 року з метою  попередження надзвичайних ситуацій, 

що виникають внаслідок туристичної діяльності та ефективного проведення 

рятувальних робіт створюється Державна спеціалізована аварійно-рятувальна 

служба пошуку і рятування туристів МНС (ДСАРСПРТ). 

Але на цьому реформування гірської рятувальної служби не зупини-

лось. З метою удосконалення діяльності МНС щодо управління у сфері запо-

бігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного ха-

рактеру державними аварійно-рятувальними службами, Міністр підписав на-

каз № 11 від 10.12.2010 «Про вдосконалення управління державними аварій-

но-рятувальними службами МНС». В результаті чого ліквідувалося Головне 

управління з пошуку та рятування туристів, а територіальні організаційні 
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структури ДСАРСПРТ відійшли у підпорядкування Головним управлінням 

(управлінням) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі [117]. 

Не дивлячись, що КРС зазнавала значних змін, її завдання і функції не 

змінились. Обмежились лише можливості гірських рятувальників щодо конт-

ролю за туристами, що, в свою чергу, дещо призвело до збільшення психоло-

гічного навантаження на особовий склад ГПРЗ МНС.  

Не вплинули реформи і на плинність кадрів. На даний момент у службі 

працює переважна більшість рятувальників, які мають понад 10 років рятува-

льного стажу. Це пояснюється тим, що на протязі багатьох років вимоги та 

умови праці залишалися не змінними. 

На сьогоднішній день діяльність ГПРЗ МНС України чітко регламенту-

ється законодавчими та нормативно-правовими актами: наказом МНС «Про 

вдосконалення управління державними аварійно-рятувальними службами 

МНС» [126]; наказом МНС «Про удосконалення діяльності Державної спеці-

альної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України» [127]; ста-

тутом ДСАРСПРТ, затвердженим наказом МНС [180; 181]; законами України 

«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру» [62]; «Про аварійно-рятувальні служби» [61]; «Про 

правовий режим надзвичайного стану» [63], постановами КМУ «Про єдину 

державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техноген-

ного і природного характеру» [151]; «Про затвердження Порядку здійснення 

рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань» [152]; «Про за-

твердження порядку комплектування та професійної підготовки основного 

особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що 

укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу» [153], тимча-

совою настановою з організації професійної підготовки працівників органів 

управління та підрозділів МНС України, затвердженої наказом МНС України 

від 27 листопада 2003 р. № 455 [131], тимчасовою програмою професійної 

підготовки основного особового складу.  

Відповідно до зазначених актів гірські пошуково-рятувальні загони 

МНС - аварійно-рятувальні підрозділи, що призначені для запобігання ви-

никнення надзвичайних ситуацій (НС), подій  у горах, печерах, на гірських 

річках, що (або) спричинені туристичною діяльністю та мають відповід-

но підготовлений та споряджений особовий склад. 

До складу сил оперативного реагування на надзвичайні ситуації техно-

генного та природного характеру у гірських, спелеологічних та водних райо-

нах ГПРЗ МНС входять: 

 Гірські пошуково-рятувальні групи(ГПРГ); 

 Гірські пошуково-рятувальні пункти(ГПРП). 

До складу гірських пошуково-рятувальних загонів входять гірські по-

шуково-рятувальні групи та пункти, які складають основу сил ГПРЗ МНС. 

Штатна чисельність ГПРГ складає 10 і більше осіб та може вміщувати в собі 

2 і більше ГПРП (див. додатки А –  Д). 
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Аналіз нормативних документів, що регламентують діяльність ГПРЗ 

МНС України (наказів, положень, інструкцій тощо) [60-65; 83; 127-133; 152; 

153; 180; 181], вивчення спеціальної літератури та участь дослідника в діяль-

ності гірських пошуково-рятувальних підрозділів МНС (трудовий метод) до-

зволили виділити основні характерні риси професії, відображені в комплексі 

професійних завдань, функцій і умов діяльності. 

Специфіка професійної діяльності гірських рятувальників полягає, на-

самперед, у комплексі різнорідних і різноманітних за змістом професійних 

завдань. 

Основними завданнями гірських пошуково-рятувальних підрозділів, згі-

дно Статутів ГПРЗ МНС є: проведення під час виникнення надзвичайних си-

туацій та надзвичайних подій на об'єктах туристичної діяльності і територіях 

пошуково-рятувальних робіт; запобігання та реагування на НС в гірських, лі-

сових, спелеологічних районах та місцях масового відпочинку людей; лікві-

дація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків на об'єктах туристичної 

діяльності і територіях; виконання робіт із запобігання виникненню та мінімі-

зації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

та щодо захисту від них населення і територій. 

До основних функцій ГПРЗ відноситься: забезпечення готовності підпо-

рядкованих органів управління, сил і засобів до дій за призначенням; пошук і 

рятування людей, надання їм у можливих межах першої медичної допомоги, 

надання допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоро-

в'я стані на місці події та під час евакуації; участь у розробленні та погодженні 

планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах туристичної діяльності і 

територіях, що обслуговуються формуваннями ГПРЗ (додаток Е).  

Очевидно, що такий великий перелік професійних завдань та функцій, 

вимагає від людини неабиякої професійно-психологічної підготовленості та 

висуває підвищені вимоги до її особистісних та рівня розвитку професійно 

важливих якостей.  

Виділяється 6 основних етапів професійної діяльності ГПРЗ МНС: 

прийом чергування, отримання повідомлення, оповіщення, дії по тривозі, 

оперативні дії, завершення ПРР (АРР) (див. рис. 2.1). 

Дані, які наведено на рис. 2.1, свідчать, що у гірського рятувальника 

оперативний час реагування на НС становить 2 години (період від уточнення 

інформації про подію (НС) до виїзду у район проведення ПРР), у той час, як у 

рятувальників інших спеціальностей в межах МНС він становить не більше 

5 хв. Це зумовлюється необхідністю: 

 оповіщення по засобах зв'язку туристських баз, сільських рад, лісо-

вих господарств, близько яких планується проводити ПРР;  

 ретельної підготовки спорядження та техніки для ПРР (АРР);  

 часу на прибуття особового складу до підрозділу (на чергуванні зна-

ходиться один оперативний черговий, інші рятувальники знаходяться за ме-

жами підрозділу, підтримуючи зв'язок із оперативним черговим).  
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1 ЕТАП 

ПРИЙОМ ЧЕРГУВАННЯ (добового або щоденного) 
При зміні чергування оперативний черговий приймає інформацію за останню до-

бу та заповнює оперативні документи, перевіряє наявність та стан спеціального 

спорядження 

2 ЕТАП 

ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 

№ Основні заходи Оперативний час 

1 Уточнення інформації про подію (НС) “Ч” + 15 хв. 

2 Доповідь інформації про подію (НС) оперативному 

черговому ГПРЗ 
“Ч” + 20 хв. 

3 ЕТАП  

ОПОВІЩЕННЯ 

3 Постановка завдань щодо оповіщення та оповіщення по 

засобах зв'язку туристських баз, сільських Рад, лісових 

господарств. 

“Ч” + 35 хв. 

4 Оповіщення особового складу загону “Ч” + 45 хв. 

5 Збір особового складу та постановка завдань керівни-

кам ГПРГ на ведення ПРР 
“Ч” + 2 год. 

4 ЕТАП 

ДІЇ ПО ТРИВОЗІ 

6  Виїзд до району проведення ПРР “Ч” + 3 год. 

5 ЕТАП 

ОПЕРАТИВНІ ДІЇ 

7 Уточнення завдань керівником ПРГ рятувальникам на 

ведення ПРР 
“Ч” + 3 год.15 хв. 

8 Отримання інформації від керівника ПРГ та доповідь 

начальнику ГУ ПРТ та черговому ГПРЗ 
“Ч” + 5 год. 10 хв. 

9 Доповідь начальнику ГУ ПРТ та оперативному черго-

вому ГПРЗ про те, що потерпілого знайдено 

Час, коли потерпіло-

го знайдено 

10 Доставка потерпілого до найближчої лікарні  

6 ЕТАП 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ (АРР) РОБІТ 

11 Повернення особового складу ПРГ до місця постійної 

дислокації 
 

12 Доповідь оперативному черговому ГПРЗ про закінчен-

ня ПРР 
 

 
Рис. 2.1 ‒ Основні етапи професійної діяльності ГПРЗ МНС України 

 

Окремо зупинимося на розгляді робочого навантаження гірських рятува-

льників (аналіз оперативної інформації щодо основних показників  оперативної 

діяльності підрозділів ГПРЗ з 2006 по 2009 рр. наведено у таблиці 2.1). 

З таблиці 2.1 видно, що основні показники оперативно-технічної та 

профілактичної діяльності змінюються, а саме: збільшується, порівняно з 

2006 роком (рік переходу в МНС України), кількість виїздів на пошуково-
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рятувальні та аварійно-рятувальні роботи (на 710 виїздів - у 2007-2008 рр.; на 

235 виїздів - у 2008-2009 рр.), врятованих осіб (на 568 більше у 2007-2008 рр.; 

на 15 осіб  - у 2008-2009 рр.), кількість загиблих осіб (збільшилася на 11 осіб - 

у 2007-2008 рр., але вже на 6 осіб зменшилася у 2008-2009 рр.). 

Більш наглядно наведені дані відображено на рисунках 2.2.- 2.6. 

 

Таблиця 2.1 ‒ Оперативна інформація про основні показники оперативно-

технічної та профілактичної діяльності підрозділів ГПРЗ з 2006 

по 2009 рр. 

№ Основні показники 
2006р. 

(з вересня) 
2007р. 2008р. 2009р. 

1. Здійснено виїздів: 890 3480 4 190 4 425 

 
 на пошуково-рятувальні та аварійно-

рятувальні роботи 
458 635 670 635 

  на профілактичні роботи 325 2724 3438 3641 

  на технічні роботи 107 121 82 149 

2. Врятовано осіб 596 720 1 288 1303 

3. 
Надано невідкладну медичну допомо-

гу  
334 401 500 523 

4. Знайдено загиблих осіб  27 28 39 33 

5. Кількість залученого о/с 3163 9619 10247 10498 

6. Кількість задіяної техніки 456 986 1056 471 

7. 
Кількість облікованих туристичних 

груп 
- 11802 9014 10524 

8. 
Кількість туристів в складі облікова-

них туристичних груп 
- 233074 156939 

17541

5 

9. 

Пошуково-рятувальне (АР) обслугову-

вання масових туристичних заходів 

(зльотів, змагань, сходжень тощо) 

- 273 215 102 
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Рис 2.2 ‒ Виїзди підрозділів ГПРЗ на проведення пошуково-рятувальних  

та аварійно-рятувальних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2.3 ‒ Кількість осіб, врятованих рятувальниками ГПРЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2.4 ‒ Надано невідкладну медичну допомогу постраждалим особам 
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Рис 2.5 ‒ Кількість загиблих осіб, знайдених рятувальниками ГПРЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2.6 ‒ Кількість особового складу, які залучалися до проведення ПРР  

на протязі року 

 

Вважаємо, що представлені відомості надають достатньо чітке уявлення 

про структуру ГПРЗ МНС України, а кількісні дані про виїзди за сигналом 

«Збір» та участь особового складу у пошуково-рятувальних (аварійно-

рятувальних) роботах у горах, печерах, на гірських річках переконливо свід-

чать про напружену та вкрай ризиковану роботу рятувльників гірських пошу-

ково-рятувальних підрозділів. 

2.2. Психологічні особливості професійної діяльності гірських ряту-

вальників 

На основі виділених у підрозділу 2.1 етапів професійної діяльності гір-

ських рятувальників, визначимо основні їх професійні завдання, та спробуємо 

виділити їх психологічний зміст (див. табл. 2.2). 

Проведене опитування досвідчених фахівців ГПРЗ МНС України до-

зволяє стверджувати, що успішне виконання вищезазначених завдань досяга-

ється:  

‒ якісним здійсненням комплексу організаційних заходів щодо підгото-

вки до проведення пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт; 

‒ чіткою координацією пошуково-рятувальних підрозділів, залучених 

до оперативних дій та взаємодії з іншими службами; 

‒ збором максимальної інформації про потерпілих і обставини та пода-

льше її використання в ході пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) 

робіт; 

‒ постійним сходженням у гори з метою профілактичних заходів 

(роз’яснення та навчання туристів мір безпечної поведінки у горах); 

‒ наявністю на озброєнні сучасного індивідуального та групового споря-

дження, оснащення, техніки та засобів зв’язку; 
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‒ постійним підвищенням свого рівня спеціальної фізичної та спортив-

ної підготовки; 
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 Таблиця 2.2 ‒ Основні професійні завдання гірського рятувальника ГПРЗ МНС та їхній психологічний зміст 

Етап  

діяльності 
Професійні завдання Психологічний зміст завдань 

1. Знати сейсмічну, гідрогеологічну 

і гідрометеорологічну обстановку 

на території, яку обслуговує загін 

(группа/пункт); 

1. Прийняти інформацію, що надходить у словесній і цифровій формі ( по слухо-

вому каналу (інструктаж) і по зоровому (екран комп'ютера); 

2. Знати оперативну обстановку за 

останню добу; 

2. Осмислити, логічно переробити (зіставити, класифікувати) отриману інформа-

цію; 

3. Перевірка спеціальної техніки, 

пошуково-рятувального обладнан-

ня (оснащення та спорядження) та 

службової документації. 

3. Прийняти інформацію, зіставити її зі знаннями та уявленнями про нормальну 

роботу техніки. 

1. Уточнення інформації про подію 

(НС); 

1.  Створити установку на миттєве вибіркове уточнення необхідної інформації. 

2. Збір додаткової інформації у не-

обхідному обсязі. 

2. Створити установку на миттєве вибіркове відтворення необхідної інформації. 

1. Отримання сигналу «ЗБІР»; 

1. Мати автоматизованість та швидкість виконання основних операцій,  добру 

координацію рухів, зорово-моторну координацію, здатність до виконання швид-

ких м'язових рухів; 

2. Отримання пошуково-

рятувального обладнання; 

2.  Правильно визначити потрібне спорядження та його кількість, враховуючи 

специфіку НС; 

3. Виїзд до місця виникнення події 

(НС). 

3. Сконструювати в уявленні образ можливих дій щодо переміщення до місця ви-

клику, логічно переробити отриману інформацію; 

1. Переміщення оперативного 

складу до місця виникнення події 

(НС); 

1. Побудувати в уявленні образ дій щодо можливих підходів/під'їздів/посадок 

/спуску/ підйому до місця виникнення НС,  

2. Володіти способами пошуку та рятування ; 

3. Мати розвинену просторову орієнтацію на місцевості; 

 
4. Користуватися оперативними планами, картами місцевості, технічними 

пристроями (компас, GPS-навігатор); 
2. Ведення пошуково-рятувальних 

(аварійно-рятувальних) робіт;  

1. Побудувати в уявленні образ дій щодо можливих шляхів спуску або підйому та 

способів рятування і транспортування; 
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Продовження таблиці 2.2 
Етап  

діяльності 
Професійні завдання Психологічний зміст завдань 

 

2. Здійснювати послідовність розумових дій для реалізації готового алгоритму 

дій; 

3. Будувати просторовий образ сходження у  гірську місцевість, скельному рель-

єфу,  спуску в печеру, сплав по гірській річці (з опорою на слухове і зорове 

сприйняття) і перебудовувати просторовий  образ  сходження або спуску по мірі 

зміни обстановки; 

4. Прогнозувати зміни ситуації (її просторово-тимчасовий образ); 

5. Приймати рішення при виникненні непередбачуваної ситуації: 

- оцінювати маршрут сходження або спуску; 

- вибирати засоби спорядження для його зміни; 

визначити необхідну послідовність дій для реалізації рішення. 

3. Надання (у разі необхідності) 

першої медичної допомоги; 

1. Добре володіти прийомами надання першої медичної допомоги; 

2. Чітко та лаконічно передавати команди та інформацію, впевнено розмовляти с  

постраждалими; 

3. Зберігати самовладання, зібраність; 

4. Проявляти почуття емпатії до постраждалого; 

5. У складних метеорологічних умовах  проявляти рішучість, сміливість, витрим-

ку, ініціативність; 

4. Транспортування потерпілого до 

медичного закладу. 

1. Побудувати в уявленні образ дій щодо можливих  шля-

хів/підходів/під'їздів/посадок 

/спуску/ підйому постраждалого до медичного пункту або лікарні; 

1. Повернення оперативного складу 

та пошуково-рятувального облад-

нання до місця дислокації підрозді-

лу; 

1. Сконструювати в уявленні образ можливих дій щодо переміщення до місця 

дислокації, логічно переробити отриману інформацію; 

2. Приведення обладнання та спо-

рядження у стан, придатний для 

застосування; 

2. Зіставити стан спорядження і техніки з представленнями про їх  стан, придат-

ний до їх застосування; 
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 Продовження таблиці 2.2 

Етап  

діяльності 
Професійні завдання Психологічний зміст завдань 

 
3. Доповідь про хід виконання ПРР 

(АРР) і проведених заходів; 

3. Відтворити в логічній і образній пам'яті інформацію, про  хід виконання ПРР 

(АРР) та окремих їх етапів; чітко та без перекручень доповісти про рішення і за-

ходи, які приймалися під час проведення ПРР; 

 
4. Аналіз дій та окремих етапів 

ПРР.  

4.  Дати логічну оцінку власним діям та оцінити дії групи; класифікувати отрима-

ну інформацію; 

НА ВСІХ 

ЕТАПАХ 
 

1. Вести радіообмін по засобам радіозв'язку, переговори по гучномовцю, чітко 

передаючи команди і повідомлення, зберігаючи спокійний тон у екстремальній 

ситуації; 

2. Приймати інформацію в мовній, зоровій, слуховій та ін. формах, аналізувати її; 

3. Зберігати зібраність у непередбачуваних ситуаціях; 

4. Довгостроково вести ПРР (АРР), не погіршуючи якості та не знижуючи темпу; 

5. При високій стійкості уваги вчасно переключати її на більш значущі об’єкти, 

розподіляти між різними джерелами інформації; 

6. Запам’ятовувати оперативну ситуацію, зіставляти її зі своїм професійним дос-

відом; 

7. Прогнозувати зміни оперативної обстановки; 

8. Здійснювати послідовність розумових та фізичних дій для реалізації алгоритму 

ліквідації НС; 

9. Вміти зберігати активність та високу працездатність в умовах стомлення, що 

поглиблюється. 
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‒ вмінням надавати першу медичну допомогу, володіти альпіністськими 

навичками, спелеологічною підготовкою, засобами рятування на лижних схи-

лах, орієнтуванням на місцевості та основ топографії, знанням підпорядкова-

ного району дій. 

Професійна діяльність гірських рятувальників проходить в складних 

метеорологічних умовах гірської та спелеологічної місцевості та вимагає від 

фахівців певних знань, вмінь та неабиякої витривалості та психологічної під-

готовленості до виконання професійних завдань за призначенням.  

Результати досліджень за професіографічною анкетою дозволили вста-

новити, що основними факторами, які ускладнюють виконання професійних 

завдань гірськими рятувальниками є: 

 недостовірна інформація або повна відсутність інформації, яка необ-

хідна для організації оперативних дій та прийняття відповідного рішення; 

 постійне нервово-психічне напруження, яке спричинено роботою в 

несприятливих погодних та санітарно-гігієнічних умовах, готовність до вико-

нання поставлених завдань в цілодобовому режимі, роботою у несприятливих 

кліматичних умовах (мороз, спека, дощ, сніг), відсутністю належних умов 

праці та відпочинку, в окремих випадках, - необхідністю роботи в засобах ін-

дивідуального захисту дихання та тіла; 

 перебування у ситуації невизначеності завдання; незвичність і важ-

кість просторового орієнтування при виконанні завдань за призначенням у не-

знайомій місцевості або у місцевості з обмеженою видимістю та прохідністю; 

 постійна загроза для життя і здоров’я, можливість виникнення пані-

ки в умовах висоти, замкненого простору, на лавинонебезпечній ділянці; 

 велика перевага фізичної праці, яка поєднується з важко-

координованими рухами і великим потоком інформації, з прийняттям відпо-

відальних рішень та надмірною руховою активністю швидкісно-силового ти-

пу, що виникає внаслідок високого темпу роботи з рятування людей, пошуко-

во-рятувальних робіт на скельних ділянках, перенесення індивідуального та 

групового спорядження, засобів для виживання на значні відстані;  

 неочікувані зміни кліматичних умов, що ускладнюють виконання 

оперативної задачі;  

 дискомфортний стан через перебування у спорядженні та засобах ін-

дивідуального захисту. 

Повсякденні умови діяльності, в яких доводилося працювати фахівцям 

гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України, характеризувалося си-

льнодіючими психотравмуючими факторами. Нами було проведене опиту-

вання експертів, націлене на виділення та ранжування всіх негативних стрес-

факторів, які є «постійними супутниками» професійної діяльності фахівців 

гірських пошуково-рятувальних підрозділів. Результати опитування предста-

влені у таблиці 2.3.  
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Таблиця 2.3 ‒ Основні стрес-фактори професійної діяльності гірських рятува-

льників 

Ранг % Стрес-фактори 

1 23,50 Попадання під сніжну лавину (неочікуваний схід багатьох тон 

снігу, не контрольованість перебування у лавині та неможли-

вість вибратися на поверхню, що у переважній більшості випад-

ків призводить до загибелі) 

2 14,12 Пошуки постраждалих на лавинонебезпечній ділянці (пос-

тійне напруження, яке викликане загрозою у будь-який момент 

сходу лавини. Ускладнюється проведенням пошукових робіт 

(зондуванням снігу) у місці сходження лавини у глибокому ку-

луарі – неможливість у разі небезпеки швидко його залишити) 

3 13,01 Пошуково-рятувальні роботи у горах в складних метеоумо-

вах (погодні умови у горах змінюються декілька раз на добу, 

через що важко передбачити спеціальне спорядження на пошу-

кову групу та правильно вибрати тактику для проведення пошу-

ково-рятувальних робіт) 

4 12,32 Транспортування потерпілого на скельному рельєфі (вплив 

фактору висоти, ненадійність анкерного кріплення у скелю, не-

безпека каменепаду, залежність від членів пошукової групи)  

5 11,05 Пошуково-рятувальні роботи в печерах (вплив фактору за-

мкнутого простору та тривалі занурення у водяні сифони із ви-

користанням аквалангів)  

6 9,44 Надання 1-ї медичної допомоги постраждалим (крик та плач 

постраждалих, страх зробити неправильні дії, вигляд пошко-

джених, обморожених тіл та крові) 

7  8,45 Вилучення та транспортування трупів (зіткнення з фрагмен-

тами людських тіл, жахливі картини роздавлених каменепадом 

палаток, розбитого, при падінні зі скель, автотранспорту т. ін.) 

8 8,11 Рятувальні роботи під час спортивно-туристичних змагань на 

гірських річках (при рятувальних роботах на гірських річках ря-

тувальники  працюють під дією таких небезпечних факторів: 

льодяна вода, висока швидкість течії, невидимі підводні камені) 

 

У ході опитування деякими експертами додатково були виділені нети-

пові професійні завдання фахівців гірських пошуково-рятувальних загонів 

МНС, до яких увійшли: 

 дії, пов’язані із піротехнічними заходами (іноді піротехнічні під-

розділи МНС України звертаються до фахівців ГПРЗ МНС із проханням на-

дати допомогу щодо вилучення знайдених боєприпасів часів Великої Вітчиз-

няної війни із гірських ущелин, каменоломень, колодязів. Стрес-фактором є 

неможливість використання броньованого одягу та захисних щитів); 

 ліквідація наслідків повені (як показав досвід 2008 року – ліквіда-

ція наслідків повені на Закарпатті не обійшлась без залучення до оперативних 

дій фахівців ГПРЗ. Стрес-факторами були: здійснення довготривалий час 
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пошуково-рятувальних робіт на підтопленій місцевості, переміщення по міс-

цевості тільки за допомогою плавзасобів, вигляд зруйнованих селищ, склад-

ність у спілкуванні із постраждалим населенням). 

 морські операції (даний вид оперативних дій притаманний Крим-

ському гірському пошуково-рятувальному загону. Однією з найбільш склад-

них ситуацій стала ситуація 2009 року, коли морський сухогруз через шторм 

потрапив до берегової лінії та сів на мілину. Із-за неможливості використання 

морського рятувального транспорту та засобів авіації було прийнято рішення 

провести аварійно-рятувальні роботи силами підрозділів ГПРЗ МНС. Стрес-

факторами були: у складних метеоумовах здійснити переправу із скелі на ко-

рабель, а потім на берегову лінію, а також неможливість контролювати ряту-

вальні роботи із-за тонучого корабля). 

У зв’язку з несприятливими умовами праці, у практично здорових лю-

дей, наприкінці виконання фактично кожного з завдань за призначенням, фо-

рмуються реакції, характерні для патологічного функціонального стану орга-

нізму. При інтенсивності фізичних навантажень в організмі рятувальника від-

буваються морфологічні, функціональні та біохімічні зміни. Ці зміни, не 

встигаючи ліквідуватися за час відпочинку, накопичуються, що призводить 

до виникнення гострих і хронічних перенапружень організму, які здатні пере-

ходити в захворювання. Серед найчастіших захворювань рятувальників виді-

ляються: застудні, серцево-судинні захворювання, неврологічні хвороби, хво-

роби кістково-м’язової системи.  

У структурі професійних хвороб гірських рятувальників домінуюче 

положення займають: хвороби кістково-м’язової  системи, травми м'язів та 

суглобів, хвороби нервової системи та хвороби серцево-судинної системи 

(див. рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7 ‒ Аналіз професійних захворювань гірських рятувальників  

за період 2007-2009 рр. 
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Як видно з рисунку 2.7, домінуюче положення у професійних захворю-

ваннях рятувальників займають хвороби кістково-м’язової  системи. Це є на-

слідком того, що під час виконання завдань за призначенням, фахівці ГПРЗ 

найчастіше працюють у незручних позах на висоті, у замкненому просторі, 

використовуючи важке спеціальне спорядження, тривала ноша якого призво-

дить до деформації суглобів та захворювань хребта. 

Таким чином, дія потужних подразників, до яких належать безпосеред-

нє протиборство зі стихією, перевтома, дефіцит часу й інформації, застосу-

вання  великої кількості устаткування й інструмента, викликає певні негатив-

ні зміни фізичного і психічного стану, що суттєво знижує ефективність вико-

нання службових завдань і небезпечним чином впливає на особистість ряту-

вальника. 

Висновки до розділу 

1. Гірські пошуково-рятувальні загони МНС - аварійно-рятувальні під-

розділи, що призначені для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій 

(НС), подій  у горах, печерах, на гірських річках, що (або) спричинені турис-

тичною діяльністю та мають відповідно підготовлений та споряджений осо-

бовий склад. До складу сил оперативного реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру у гірських, спелеологічних та водних 

районах ГПРЗ МНС входять: гірські пошуково-рятувальні групи та гірські 

пошуково-рятувальні пункти. 

Основними завданнями гірських пошуково-рятувальних підрозділів, згі-

дно Статутів ГПРЗ МНС є: проведення під час виникнення надзвичайних си-

туацій та надзвичайних подій на об'єктах туристичної діяльності і територіях 

пошуково-рятувальних робіт; запобігання та реагування на НС в гірських, лі-

сових, спелеологічних районах та місцях масового відпочинку людей; лікві-

дація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків на об'єктах туристичної 

діяльності і територіях; виконання робіт із запобігання виникненню та мінімі-

зації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

та щодо захисту від них населення і територій. 

До основних функцій ГПРЗ відноситься: забезпечення готовності під-

порядкованих органів управління, сил і засобів до дій за призначенням; по-

шук і рятування людей, надання їм у можливих межах першої медичної до-

помоги, надання допомоги особам, які перебувають у небезпечному для жит-

тя і здоров'я стані на місці події та під час евакуації; участь у розробленні та 

погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах туристич-

ної діяльності і територіях, що обслуговуються формуваннями ГПРЗ. 

Очевидно, що такий великий перелік професійних завдань та функцій, 

вимагає від людини неабиякої професійно-психологічної підготовленості та 

висуває підвищені вимоги до її особистісних та рівня розвитку професійно-

важливих якостей. 
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2. Професійна діяльність гірських рятувальників проходить в складних 

метеорологічних умовах гірської та спелеологічної місцевості та вимагає від 

фахівців певних знань, вмінь та неабиякої витривалості та психологічної під-

готовленості до виконання професійних завдань за призначенням.  

Основними факторами, які ускладнюють виконання професійних за-

вдань гірськими рятувальниками є: 

 недостовірна інформація або повна відсутність інформації, яка не-

обхідна для організації оперативних дій та прийняття відповідного рішення; 

 постійне нервово-психічне напруження, яке спричинено роботою в 

несприятливих погодних та санітарно-гігієнічних умовах, готовність до вико-

нання поставлених завдань в цілодобовому режимі, роботою у несприятливих 

кліматичних умовах (мороз, спека, дощ, сніг), відсутністю належних умов 

праці та відпочинку, в окремих випадках, - необхідністю роботи в засобах ін-

дивідуального захисту дихання та тіла; 

 перебування у ситуації невизначеності завдання; незвичність і важ-

кість просторового орієнтування при виконанні завдань за призначенням у не-

знайомій місцевості або у місцевості з обмеженою видимістю та прохідністю; 

 постійна загроза для життя і здоров’я, можливість виникнення пані-

ки в умовах висоти, замкненого простору, на лавинонебезпечній ділянці; 

 велика перевага фізичної праці, яка поєднується з важко-

координованими рухами і великим потоком інформації, з прийняттям відпо-

відальних рішень та надмірною руховою активністю швидкісно-силового ти-

пу, що виникає внаслідок високого темпу роботи з рятування людей, пошуко-

во-рятувальних робіт на скельних ділянках, перенесення індивідуального та 

групового спорядження, засобів для виживання на значні відстані;  

 неочікувані зміни кліматичних умов, що ускладнюють виконання 

оперативної задачі;  

 дискомфортний стан через перебування у спорядженні та засобах 

індивідуального захисту. 

3. Умови діяльності, в яких доводиться працювати рятувальникам ГПРЗ 

МНС, характеризуються сильнодіючими психотравмуючими факторами. 

Найбільш стресогенними є наступні ситуації професійної діяльності: попа-

дання під сніжну лавину; пошуки постраждалих на лавинонебезпечній ділян-

ці; пошуково-рятувальні роботи у горах в складних метеоумовах; транспор-

тування потерпілого на скельному рельєфі; пошуково-рятувальні роботи в 

печерах; надання 1-ї медичної допомоги постраждалим; вилучення та транс-

портування трупів; рятувальні роботи під час спортивно-туристичних змагань 

на гірських річках . 

Крім того, досвідченими фахівцями виділяються ще й нетипові профе-

сійні завдання, які доводилося їм виконувати та які також справляють негати-

вний потужний вплив на психіку гірського рятувальника. До таких професій-

них завдань увійшли: дії, пов’язані із піротехнічними заходами; ліквіда-

ція наслідків повені та морські операції, що притаманні  Кримському гірсь-

кому пошуково-рятувальному загону МНС.  
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4. У зв’язку з несприятливими умовами праці, у практично здорових людей, 

наприкінці виконання фактично кожного з завдань за призначенням, форму-

ються реакції, характерні для патологічного функціонального стану організ-

му. При інтенсивності фізичних навантажень в організмі рятувальника відбу-

ваються морфологічні, функціональні та біохімічні зміни. Ці зміни, не всти-

гаючи ліквідуватися за час відпочинку, накопичуються, що призводить до ви-

никнення гострих і хронічних перенапружень організму, які здатні переходи-

ти в захворювання.  

У структурі професійних хвороб гірських рятувальників домінуюче по-

ложення займають: хвороби кістково-м’язової  системи, травми м'язів та суг-

лобів, хвороби нервової системи та хвороби серцево-судинної системи. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ ГІРСЬКИХ 

ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАГОНІВ МНС УКРАЇНИ 

3.1. Особливості професійної мотивації фахівців ГПРЗ 

Початковим та найголовнішим етапом відбору кандидатів до підрозді-
лів ГПРЗ є перевірка їх відповідності існуючим вимогам щодо майбутньої 
спеціальності. Це найголовніша умова, яку висуває професія до фахівця.  

Під час дослідження було встановлено, що переважна більшість всіх 
гірських рятувальників працювали в тих умовах, в яких вони жили та зроста-
ли, що в свою чергу є досить важливим з боку орієнтації у гірській місцевості. 

Саме через це ми не ставили перед собою завдань щодо вивчення стру-
ктури індивідуально-психологічних якостей фахівців та на їх основі будувати 
особистісні профілі. Перед нами стояло завдання, виявити основні мотиви, які 
спонукають людину до вступу на службу до підрозділів ГПРЗ та визначити 
основні професійно важливі якості гірських рятувальників, які обумовлюють 
рівень виконання ними основних професійних завдань. 

Таким чином початковим етапом дослідження стало проведення опиту-
вання фахівців ГПРЗ щодо основних мотивів їх вступу на службу до зазначе-
них підрозділів. Це питання вже підіймалось в деяких дослідженнях [44; 175; 
167]. 

Вивчення професійної мотивації фахівців ГПРЗ було проведене нами в 
два етапи:  

1) вивчення та аналіз мотивів обрання професії (мотиви вступу на слу-
жбу в ГПРЗ) – побудова ієрархії домінуючих мотивів та визначення структу-
ри об’єктивних та суб’єктивних факторів, що обумовили вибір особистістю 
даної професії;  

2) дослідження мети професійної діяльності гірських рятувальників. 
Так, на початку розгляду особливостей мотиваційної ієрархії досліджува-

них нами було проведене анкетування щодо визначення мотивів вступу на слу-
жбу в підрозділ (див. табл. 3.1.). Особлива увага приділялась визначенню моти-
вів, які спонукали гірських рятувальників обрати саме цю професію. Отримані 
під час дослідження результати дозволили говорити про існування певних роз-
ходжень у виразності професійних мотивів в групах гірських рятувальників, які 
відрізняються різним рівнем ефективності професійної діяльності.   

Першу низку розходжень у частоті зустрічаємості ознаки було відміче-
но стосовно виразності такого мотиву обрання професії як «сімейна традиція» 
- достовірно більша кількість випробуваних 1 групи у порівняні з 3 групою, 
відмічають у себе такий мотив (15,38% проти 10,10%, при р≤0,05). 

Такий мотив як «прагнення до роботи, пов’язаної з наданням допомоги 
іншим людям» є більш властивим для випробуваних 2 групи, ніж їхнім коле-
гам з 3 групи (15,22% проти 10,50%, при р≤0,05). 

Найменш, ніж у 1 та 2 групах у гірських рятувальників з низьким рів-
нем ефективності професійної діяльності, є виразним такий мотив як «праг-
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нення до морального задоволення від роботи». Відмінності є значущими на 
рівнях р≤0,01 та р≤0,05 відповідно. 

Професійний мотив «змістовий інтерес до роботи в рятувальних під-

розділах» виявився більш притаманним фахівцям ГПРЗ 1 групи – 16,30%. 

Фахівців, що обрали професію, керучись цим мотивом в 2 групі 10,32%, а в 3 

групі – 10,15%. Результати є достовірним на рівні р≤0,01. 

Окрему увагу хотілося б приділити тому, що ні в 1, ні в 2 групах фахів-

ців, які б поступили на службу в ГПРЗ лише тому, що так склались обстави-

ни, не виявлено.  

 

Таблиця 3.1 ‒ Ієрархічна структура мотивів обрання професійної діяльності 

фахівцями ГПРЗ 

Мотиви обрання професії 
I група II група III група 

φ* 

(1,2) 

φ* 

(1,3) 

φ* 

(2,3) 
(%) Ранг (%) Ранг (%) Ранг 

Сімейна традиція  15,38 3 13,25 2 10,10 5,5 1,54 2,87* 1,83 

Прагнення до роботи, 

пов’язаної з наданням до-

помоги іншим людям 

13,65 4 15,22 1 10,50 3 1,29 1,88 2,10* 

Прагнення до морального 

задоволення від роботи 
12,97 5 10,00 7 5,98 10 1,21 3,16** 2,82* 

Прагнення до ризику, не-

безпеки, можливості про-

явити себе 

9,55 7 10,15 6 13,70 1 0,38 1,99 1,64 

Прагнення «себе переборо-

ти», змінити характер, ста-

ти впевненішим 

5,50 8 9,55 8 9,45 7 1,80 1,85 0,29 

Змістовий інтерес до робо-

ти в рятувальних підрозді-

лах 

16,30 2 10,32 5 10,15 4 2,77* 2,59* 0,35 

Можливість мати стабіль-

ний заробіток  
10,10 6 12,85 3 12,36 2 1,35 1,51 0,37 

Випадковий збіг обставин 0 - 0 - 8,56 9 - 3,21* 2,96* 

Незадоволеність колиш-

ньою роботою 
0 - 10,50 4 10,10 5,5 3,79** 0,20 3,33** 

За прикладом друзів і зна-

йомих, що працюють в 

ГПРЗ 

16,55 1 8,16 9 9,10 8 3,06** 2,98* 1,06 

*р≤0,05; **р≤0,01 

 

А ось у 3-й групі (низькі показники ефективності професійної діяльнос-

ті) таких випробуваних близько 10%. Можна припустити, що така обставина, 

як не свідоме обрання професії також може виступати чинником низького рі-

вня її ефективності.  
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Крім цього, і в 2-й , і в 3-й групах є досліджувані, які відмітили, що пос-

тупили на службу до ГПРЗ через незадоволеність колишньою роботою 

(10,50% та 10,10% відповідно). В 1 групі таких опитуваних не виявлено. Ре-

зультати  є дійсними на рівні р≤0,01.  

Протилежну тенденцію відмічено стосовно виразності такого професіій-

ного мотиву як вступ на службу «за прикладом друзів і знайомих, що працюють 

в ГПРЗ» - в 1 групі таких опитаних 16,55%, а в 2 та 3 групах – близько 10 %. 

Подальший аналіз рейтингової структури виразності мотивів обрання 

фахівцями своєї професії дозволив в кожній групі виділити домінантні моти-

ви. А це, у свою чергу, дало нам можливість визначити спонукаючу «силу», 

що й досі обумовлює якість та рівень ефективності діяльності, яку виконує 

гірський рятувальник щодня. 

Було встановлено, що найголовнішими професійними мотивами, що 

відзначила більшість фахівців 1 групи стали наступні: 

 1 місце – за прикладом друзів та знайомих, що працюють в ГПРЗ; 

 2 місце – змістовий інтерес до роботи в рятувальних підрозділах; 

 3 місце – сімейна традиція; 

 4 місце – прагнення до роботи, пов’язаної з наданням допомоги ін-

шим людям; 

 5 місце – прагнення до морального задоволення від роботи. 

Наведені мотиви обрання професії фахівцями 1 групи (високий рівень 

ефективності професійної діяльності) можна охарактеризувати як такі, що 

відносяться до продуктивної мотивації. Головною відмінністю в даному ви-

падку є те, що наведена п’ятірка мотивів свідчить про цілком свідомий про-

фесійний вибір фахівців 1 групи. 

У 2 групі фахівців перелік домінантних професійних мотивів утворили 

наступні: 

 1 місце – прагнення до роботи, пов’язаної з наданням допомоги ін-

шим людям; 

 2 місце – сімейна традиція; 

 3 місце – можливість мати стабільний заробіток; 

 4 місце – незадоволеність  колишньою роботою; 

 5 місце – змістовий інтерес до роботи в рятувальних підрозділах. 

З наведеного переліку ми можемо побачити, що в ньому присутні моти-

ви які можна віднести як до продуктивної тенденції, так і до споживчої.  

У даному випадку має місце «змішаний тип» професійної мотивації. 

Тобто, якщо на перших місцях все ж таки перебувають мотиви продуктивні, 

то вже на 3 та 4 місця приходять мотиви, які відносяться до споживчої тенде-

нції. Починає проявлятися бажання заробляти та є очевидним, що для декіль-

кох опитаних 2 групи служба у ГПРЗ – це ніщо інше як засіб «врятуватись» 

від попередньої роботи, яка не відповідала всім вимогам опитуваних.   

Подальший розгляд результатів виразності мотивів професійної діяль-

ності  дозволив виділити основні з них у групі найменш професійно ефектив-

них гірських рятувальників. 
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 1 місце – прагнення до ризику, небезпеки, можливості проявити себе 

 2 місце – сімейна традиція; 

 3 місце – можливість мати стабільний заробіток; 

 4 місце – незадоволеність колишньою роботою; 

 5 місце – змістовний інтерес до роботи в рятувальних підрозділах. 

Зазначені результати надають змогу охарактеризувати процес обрання 

фахівцями 3 групи професії гірського рятувальника як більш стихійний, ніж 

свідомий та обміркований. Це, на нашу думку не може не позначатись на про-

цесі її виконання та не може не знижувати загального рівня її ефективності.  

Окрім наведеної ієрархії ми вважаємо за потрібне представити дані що-

до виразності основної мети професійної діяльності за Ю.О. Приходько [156]. 

Дані, які були наведені автором [156], нами були допрацьовані та у змі-

неному вигляді (див. додаток Л) представлені для оцінки гірським рятуваль-

никам. Отримані результати відбито в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 ‒ Рангові оцінки виразності мети діяльності фахівців ГПРЗ зале-

жно від рівня ефективності професійної діяльності 

Мета професійної 

діяльності 

Середньгоруповий ранг 

1 група 2 група 3 група 

Досягнення високих професійних результатів 1 2 6 

Досягнення почуття задоволеності 9 10 4 

Професійне вдосконалювання 5 3 8 

Досягнення кар'єрного росту 6 6 3 

Забезпечення безпеки оточуючих 4 12 11 

Досягнення бажаного соціального статусу 12 5 5 

Встановлення й зміцнення дружніх відносин 7 11 10 

Досягнення матеріальних благ 10 4 2 

Досягнення результатів у самопізнанні 8 8 12 

Особистісне самовдосконалювання 2 1 7 

Самореалізація 3 7 9 

Пошук «гострих відчуттів» 11 9 1 

 

Отримані під час анкетування дані вразили своєю неоднорідністю в різних 

групах опитаних (див. рис. 3.1 – 3.3). Коли, на перший погляд, всі фахівці служби 

пошуку та порятунку туристів мали єдину професійну мету, яка і є їх головним 

професійним завданням, більш щільне її вивчення показало більш різноманітні 

результати. При цьому, одразу відмітимо, що головною особливістю такої оцінки 

стало виявлення внутрішнього суб’єктивного мотиву, який спонукає рятувальни-

ка працювати в складних та небезпечних умовах, ризикуючи власним життям.  

Так було встановлено, що в 1 групі фахівців, які за оцінкою експертів є ма-

ксимально професійно ефективними, трійку основних цілей професійної діяльно-

сті утворили наступні: найголовнішою метою професійної діяльності є «досяг-

нення високих професійних результатів»; друге місце займає «особистісне само-

вдосконалювання»; третю позицію відведено такій меті як «самореалізація» (рис. 
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3.1). За наведених даних можна зробити припущення, що найголовнішим для гір-

ських рятувальників у своїй професії є можливість професійно та особистіно зро-

стати та самовдосконалюватись. Їх більш за все непокоїть дотримання високої 

планки в професії, вони керуються необхідністю все та завжди робити на відмін-

но. Таку позицію можна назвати перфекціонистською, що в свою чергу і обумов-

лює високі показники професійної діяльності рятувальників цієї групи.   

Досягнення високих професійних результатів
Досягнення почуття задоволеності
Професійне вдосконалювання
Досягнення карєрного росту
Забезпечення безпеки оточуючих
Досягнення бажаного соціального статусу
Установлення й зміцнення дружніх відносин
Досягнення матеріальних благ
Досягнення результатів у самопізнанні
Особисте самовдоскрналювання 
Cамореалізація
Пошук "гострих відчуттів"

 
Рис. 3.1 ‒Представленість мети діяльності фахівців ГПРЗ 1 групи 

 

Це також підтверджує ї «зміст» останньої за оцінками трійки професійних 

цілей рятувальників цієї групи. Встановлено, що менш за все у своїй професії ря-

тувальники 1 групи керуються можливістю «досягнути бажаного соціального 

статусу»;  їх практично не приваблює «пошук гострих відчуттів», що на думку 

багатьох сторонніх людей є майже обов’язковим для таких фахівців; випробувані 

1 групи майже не керуються такою метою як «досягнення матеріальних благ».  

Таким чином, наведена характеристика професійних цілей фахівців ГПРЗ, 

які увійшли до складу 1 групи, дозволяє стверджувати, що їм властива чітка про-

фесійна спрямованість та те, що вони цілком комфортно почуваються у своїй 

професії. 

Аналіз даних щодо виразності цілей професійної діяльності фахівців ГПРЗ 

із середніми показниками ефективності професійної діяльності показав наступне 

(рис. 3.2). На першому місці, за середньо груповим показником розташовано таку 

професійну мету як «особистісне самовдосконалювання»; другу позицію відведе-

но меті «досягнення високих професійних результатів»; замикає трійку професій-

них цілей «професійне вдосконалювання».  
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Як ми бачимо, наведена картина майже відповідає професійним цілям фахі-

вців з 1 групи (високий рівень ефективності професійної діяльності). І доки не 

можливо виділити компонент в переліку цілей професійної діяльності, який би 

обумовлював зниження її ефективності. Розгляд останньої трійки професійних 

цілей гірських рятувальників 2 групи і дозволив встановити можливі детермінан-

ти зниження ефективності професійної діяльності цих фахівців. Так було встано-

влено, що менш за всіе спрямовує професійну діяльність рятувальників 2 групи 

така мета як «забезпечення безпеки оточуючих»; слідом за нею розташовано такі 

цілі, як «встановлення й зміцнення дружніх відносин» та «досягнення почуття за-

доволеності». 

 

Досягнення високих професійних результатів
Досягнення почуття задоволеності
Професійне вдосконалювання
Досягнення карєрного росту
Забезпечення безпеки оточуючих
Досягнення бажаного соціального статусу
Установлення й зміцнення дружніх відносин
Досягнення матеріальних благ
Досягнення результатів у самопізнанні
Особисте самовдоскрналювання 
Cамореалізація
Пошук "гострих відчуттів"

 
Рис. 3.2 ‒ Представленість мети діяльності фахівців ГПРЗ 2 групи 

 

Ці результати є досить неочікуваними, адже: 

 по-перше, головною метою гірських рятувальників є забезпечення безпе-

ки туристів та надання їм допомоги у випадку її необхідності. А це зовсім не 

співпадає з тим, яку мету ці фахівці сказали як зовсім не важливу;  

 по-друге, діяльність гірських рятувальників є колективною. Крім того, 

виконання професійних завдань рятувальниками досить часто вимагає підстрахо-

вки їх своїми колегами, що не може не зближувати їх та не об’єднувати. Отже,  

нехтування тісними дружніми відносинами між членами підрозділу також здаєть-

ся дещо дивним; 

 по-третє, робота, яка не приносить суб’єктивного почуття задоволення 

може бути джерелом виникнення та розвитку у людини синдрому професійного 
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вигорання, що також негативно позначатиметься на рівні професійної ефективно-

сті гірського рятувальника. 
Аналіз виразності мети професійної діяльності фахівців ГПРЗ 3 групи пока-

зав, що виконуючи професійні завадання за призначенням ці фахівці здебільшого 
керуються такими цілями як «пошук гострих відчуттів», «досягнення матеріаль-
них благ» та «досягнення кар’єрного росту» (рис. 3.3).  

 

Досягнення високих професійних результатів
Досягнення почуття задоволеності
Професійне вдосконалювання
Досягнення карєрного росту
Забезпечення безпеки оточуючих
Досягнення бажаного соціального статусу
Установлення й зміцнення дружніх відносин
Досягнення матеріальних благ
Досягнення результатів у самопізнанні
Особисте самовдоскрналювання 
Cамореалізація
Пошук "гострих відчуттів"

 
Рис. 3.3 ‒ Представленість мети діяльності фахівців ГПРЗ 3 групи 

 
Наведений перелік не відповідає уявленню про продуктивну професійну 

мотивацію, адже зазначені цілі професійної діяльності фахівців 3 групи характе-
ризують спрямованість лише на вслану особистість та задоволення своїх потреб. 
Відповідно такий прелік цілей не може сприяти підвищенню професійної ефекти-
вності фахівця.  

Доповнює зазначене припущення і виразність професійних цілей, які  за да-
ними рейтингу буди розташовані на останніх місцях. Відмічається, що менш за 
все випробуваних 3 групи турбує можливість «досягнення результатів у самопіз-
нанні», «забезпечення безпеки оточуючих» та «встановлення й зміцнення друж-
ніх відносин». Проводячи порівняння з виразністю професійних цілей в 1 та 2 
групі фахівців з вищенаведеними цілями 3 групи рятувальників, можна припус-
тити, що саме мета професійної діяльності і обумовлює її ефективність. З за-

значених даних ми бачимо, що чим чіткіше виділяється лінія професійної 

спрямованості у фахівців, тим вище їх професійна ефективність, і відповідно, 

чим більше домінує особистісна спрямованість (реалізація суто особистісних 

потреб засобами професійної діяльності) – тим більше знижується рівень 
ефективності професійної діяльності рятувальників ГПРЗ. 
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Таким чином, наведені дані дозволяють говорити про те, що взаємна не-

узгодженість основних завдань діяльності підрозділів ГПРЗ та мети профе-

сійної діяльності гірського рятувальника обумовлюють зниження рівня 

ефективності виконуваної фахівцем діяльності. 

Наступним етапом вивчення мотиваційної сфери гірського рятувальника 

стало проведення дослідження щодо виявлення особливостей ієрархії основних 

потреб фахівців. Вирішення цього питання в комплексі з мотивами обрання 

професії дозволить дослідити суб’єктивне ставлення фахівців ГПРЗ до своєї  

професії та свого професійного призначення.  

Головним аспектом, який потребував вивчення, була професійна спря-

мованість фахівця, а саме – виконання даним рятувальником своєї професій-

ної діяльності або керуючись індивідуальною спрямованістю (задоволеність 

матеріальних потреб, потреб у визнанні), або мотивуючись соціальною 

спрямованістю (задоволеність потреб у самореалізації та потреб в міжосо-

бистісній взаємодії).  

Відомо, що існують цілі ієрархії потреб особистості, які можна проек-

тувати на категорії цінностей. Вивчення такого взаємозв’язку допоможе дос-

лідити можливість трансформації незадоволених потреб особистості в її цін-

ності. Це в свою чергу надасть можливість виокремити компонент в мотива-

ційній сфері особистості, який відповідає за ефективність виконуваної нею 

діяльності. 

Аналіз отриманих даних дослідження (див. табл. 3.3) показав існування 

ряду достовірних розходжень у виразності ступеня задоволеності основних 

потреб фахівців ГПРЗ.  

 

Таблиця 3.3 ‒ Рівень задоволеності основних потреб гірських рятувальників 

Актуальні  

потреби 

1-а група 

(Mm) 

2-а група 

(Mm) 

3-я група 

(Mm) 

t 

(1, 2) 

t 

(1, 3) 

t 

(2, 3) 

Матеріальні по-

треби 
22,741,14 32,091,21 33,161,16 2,27* 2,35* 0,58 

Потреба у без-

пеці 
34,961,33 34,231,47 28,651,41 0,52 2,51* 2,10* 

Соціальні пот-

реби 
24,211,51 13,550,75 14,490,68 2,17* 2,89* 1,28 

Потреба у ви-

знанні 
13,551,31 25,291,54 33,181,41 1,21 2,11* 2,38* 

Потреба у само-

вираженні 
21,881,06 13,211,32 12,091,17 0,56 1,74 1,61 

*р≤0,05 

 

Було встановлено, що матеріальні потреби є найбільш актуальними для 

фахівців 2 та 3 груп – середній та низький рівні ефективності професійної ді-

яльності відповідно. Як видно з таблиці 3.3, у них вони знаходяться в зоні не-

задоволеності, в той час як у досліджуваних 1-ї групи ці потреби є частково 

задоволеними. Результати є дійсними на рівні р≤0,05 в обох випадках. 
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Потреби в безпеці для досліджуваних  3 групи, майже не існує. Вона є 

несуттєво виразною та знаходиться в зоні часткової незадоволеності. У фахі-

вців-рятувальників 1 та 2 груп досліджуваних, навпаки, ця потреба є гострою 

та дуже актуальною. Розходження є значущими на рівні р≤0,05. 

Можна припустити, що достатньо високий рівень виразності даної пот-

реби у рятувальників ГПРЗ МНС України пояснюється впливом 

суб’єктивного професійного досвіду фахівців на їх власне світосприйняття. 

Вони, можливо, більше ніж випробувані 3 групи переймаються людськими 

стражданнями та горем. Як показала ієрархія мотивів обрання професії цими 

фахівцями, вони на собі відчувають небезпеку при виконанні своїх службових 

обов’язків та при допомозі іншим людям. Саме такі обставини можуть прово-

кувати підвищення виразності даної потреби у цих досліджуваних, адже у них 

може несвідомо виникати почуття  страху за своє життя та за життя і безпеку 

своїх близьких людей. Можливо саме тому потреба в безпеці у цих фахівців 

може бути актуальною практично завжди.  

Потреби, які можна віднести до категорії соціальних або міжособистіс-

них, в 1 групі є незадоволеними, а в 2 та 3 групах досліджуваних  є частково 

задоволеними (див. табл. 3.3 ).  

Професія, представники якої взяли участь у дослідженні, є соціально 

значущою. Її специфіка припускає наявність у особистості широкого спектра 

різноманітних соціальних контактів, отже дану потребу можна назвати досить 

актуальною для рятувальників.   

Окремої уваги заслуговують результати виразності потреби у визнанні. 

Ця потреба є дуже  гострою для випробуваних 3 групи. В 2-ій групі фахівців 

ця потреба знаходиться в зоні часткової задоволеності (розбіжності є достові-

рними на рівні р≤0,05 у порівнянні з результатами 1 групи). Такі результати 

можуть свідчити про необхідність оцінки своєї діяльності фахівців 3 групи. 

Ці обставини можуть бути обумовлені як раз і недостатнім рівнем ефективно-

сті їх професійної діяльності. Адже високі оцінки за непрофесійне виконання 

своїх службових обов’язків ці фахівці отримати не можуть. 

При цьому потреба у самовираженні є найбільш актуальною для випро-

буваних 1 групи – високий рівень ефективності професійної діяльності. У ви-

пробуваних 2 та 3 груп ця потреба не є виразною. Можна припустити, що ці 

випробувані не вважають свою професійну діяльність сферою для самореалі-

зації або самовираження.  

Таким чином, аналіз результатів дослідження дозволив встановити, що 

основні категорії потреб мають різний ступінь задоволеності у гірських ряту-

вальників, які відрізняються різним рівнем ефективності професійної діяль-

ності (рис. 3.4). 

Вивчення мотиваційної сфери фахівців ГПРЗ та виявлення її особливос-

тей надало можливість зробити висновок про те, що професійна мотивація є 

першим ступенем на шляху досягнення гірським рятувальником високих по-

казників у професійної діяльності.  
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Рис. 3.4 ‒ Виразність ступеня задоволеності основних потреб  

у фахівців-рятувальників 

 

І тільки після отриманих нами даних, наведених вище, стало можливим 

проведення наступного етапу професіографічного опису професії гірського 

рятувальника, - визначити професійно важливі якості за рівнем їх необхіднос-

ті у професійній діяльності фахівців ГПРЗ. 

3.2. Дослідження структури професійно важливих якостей фахівців 

ГПРЗ МНС України 

На початку реалізації завдання щодо розробки психограми фахівця ГП-

РЗ, нами було використано професіографічний опитувальник О. Ліпмана.  

На цьому етапі дослідженні взяла участь група експертів, до складу якої 

увійшли 27 фахівців. На основі оцінювання заданого переліку якостей, які 

можуть бути важливими для ефективного виконання своєї діяльності  гірсь-

кими рятувальниками, а також при врахуванні основних типових елементів 

професійної діяльності фахівців ГПРЗ нами був побудований рейтинг профе-

сійно важливих якостей. 

По-перше, вважаємо за потрібне надати дані щодо виразності груп ос-

новних професійно важливих якостей (див. табл.3.4.)  

Проведене оцінювання професійно важливих якостей гірських рятува-

льників дозволило встановити, що головними в їх діяльності виявилась група 
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моторних якостей, до яких відносять наступні властивості фахівців:  узгодже-

ність рухів з процесами сприйняття; стійкість до статичних навантажень; зда-

тність швидко діяти в умовах дефіциту часу; швидка рухова реакція на не-

сподівані подразники. 
 

Таблиця 3.4 ‒ Виразність психологічних властивостей, необхідних у профе-

сійній діяльності фахівця ГПРЗ  
№ Властивості особистості Ранг 

1 Атенційні: здатність тривалий час зберігати стійку увагу; здатність розподі-

ляти та концентрувати увагу; вміння переключати увагу з одного об’єкта на 

інший; вміння помічати незначні зміни в досліджуваному явищі. 

5 

2 Спостережливість: вміння обирати при спостереженні матеріал, необхід-

ний для розв’язання проблеми; здатність до самоспостереження; професійна 

спостережливість.  

6 

3 Мнемічні: здатність помічати зміни в оточенні; вміння відтворювати почу-

те, побачене, прочитане; здатність легко запам’ятовувати словесно-логічний 

та наочно-образний матеріал; здатність тривалий час тримати в пам’яті ве-

ликий обсяг необхідної інформації тощо.   

4 

4 Моторні: узгодженість рухів з процесами сприйняття; стійкість до статич-

них навантажень; здатність швидко діяти в умовах дефіциту часу; швидка 

рухова реакція на несподівані подразники. 

1 

5 Сенсорні: вміння розрізняти кольори; окомірне визначення відстаней, кутів, 

розмірів; здатність до розрізнення перепадів температур; вміння швидко 

розпізнавати невеликі відхилення від заданої форми. 

7 

6 Імажитивні: здатність прогнозувати хід подій з урахуванням їхньої імовір-

ності; вміння знаходити нові нестандартні рішення. 

11 

7 Інтелектуальні: здатність розглядати проблему з декількох боків; здатність 

схоплювати суть основних взаємозв’язків, властивих проблемі; уміння з 

усього обсягу обирати необхідну інформацію; вміння робити висновки з су-

перечливої інформації; здатність ухвалювати правильне рішення за недоста-

тності необхідної інформації.  

2 

8 Емоційні: емоційна стійкість при ухваленні відповідальних рішень; врівно-

важеність, самовладання при конфліктах; швидка адаптація до нових умов. 

10 

9 Вольові: уміння точно виконувати розпорядження; наполегливість; здат-

ність до тривалої праці без погіршення якості, зниження темпу; здатність 

тривалий час зберігати високу активність; вміння брати на себе відповідаль-

ність у складних ситуаціях. 

3 

10 Мовні: вміння чітко та логічно викладати свої думки; здатність довільно 

передавати свої уявлення, почуття за допомогою жестів, міміки, інтонацій. 

9 

11 Комунікативні: уміння вести ділові переговори; здатність швидко встанов-

лювати контакти з новими людьми; вміння узгоджувати свої дії з діями ін-

ших людей; уміння дати об’єктивну оцінку діям інших людей. 

8 

 

Такий результат можна пояснити перш за все саме специфікою профе-

сійних завдань, які є змістом діяльності гірських рятувальників.  Ці особливо-

сті обумовили домінування і такої групи якостей, як інтелектуальні якості (2 

позиція): здатність розглядати проблему з декількох боків; здатність схоплю-

вати суть основних взаємозв’язків, властивих проблемі; уміння з усього обся-
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гу обирати необхідну інформацію; вміння робити висновки з суперечливої 

інформації; здатність ухвалювати правильне рішення за недостатності необ-

хідної інформації. 

Третю сходинку в цьому рейтингу займає група вольових якостей: 

уміння точно виконувати розпорядження; наполегливість; здатність до трива-

лої праці без погіршення якості, зниження темпу; здатність тривалий час збе-

рігати високу активність; вміння брати на себе відповідальність у складних 

ситуаціях. 

Узагальнюючи отримані за допомогою опитувальника О. Ліпмана ре-

зультати, можна підсумувати, що, зазначені експертами якості гірських ряту-

вальників є не тільки професійно важливими, а і вкрай необхідними для ефек-

тивного безпомилкового виконання гірським рятувальником завдань за приз-

наченням. 

Окрему увагу хотілося б приділити результатам аналізу якостей фахів-

ців ГПРЗ, які після опитування експертів за професіографічною анкетою були 

розподілені нами на окремі групи з певною ознакою та утоврили критерій 

еталону гірського рятувальника. Отримані результати наведено в таблиці 3.5. 

Вищенаведені дані були доповнені результатами опитання членів екс-

пертної групи щодо виділення додаткових професійно важливих якостей гір-

ських рятувальників та піддані нами факторному аналізу (додаток М). 

 

Таблиця 3.5 ‒ Критерій еталону особистості рятувальника ГПРЗ МНС України 

Ранг 
Перелік основних характеристик рятувальника ГПРЗ 

МНС України 
Назва блоку 

1. людяність, гуманізм; бажання до подолання природних пе-

решкод; любов до гірських сходжень; орієнтація у безопір-

ному просторі; розвинутий інстинкт виживання; ведення ак-

тивного способу життя; професійне заняття екстремальним 

спортом.* 

* згідно відповідей за професіографічною анкетою, п.7 щодо 

визначення професійно-важливих якостей, які не були вказані 

в даній анкеті.  

Професійна 

компетентність 

2. уміння зберегти працездатність в умовах екстремальної ситу-

ації, дефіциту часу, при дії сильних подразників та у напру-

жених ситуаціях; уміння прийняти рішення в дуже короткий 

термін; швидка адаптація до роботи; здатність до тривалих 

фізичних навантажень; 

Типологічні  

якості 

3. уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення та 

дії, уміння правильно оцінювати оточуючих людей, високе 

почуття обов`язку; виявляти їх сильні та слабкі сторони, ко-

лективізм, працездатність, високий рівень моральної свідо-

мості та поведінки; перебудова стереотипів поведінки; 

Вольові  

якості 

4. стійкість до укачування; здатність перемикати увагу; стійкість 

до перевантажень; здатність не послабляти увагу під впливом 

фактору страху або несподіваних зовнішніх впливів сприт-

ність; швидке реагування зосередженість в умовах перешкод; 

Типологічні  

властивості 
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Продовження таблиці 3.5 

Ранг 
Перелік основних характеристик рятувальника ГПРЗ 

МНС України 
Назва блоку 

5. здатність чітко та лаконічно формулювати розпорядження, 

повідомлення; швидка та точна рухова реакція на об'єкт, що 

рухається; уміння виділити в інформації найбільш істотне 

(головне); тривале збереження інтенсивної (концентрованої) 

уваги, незважаючи на втому та дію постійних подразників; 

здатність націлювати людей до активної діяльності; товари-

ськість, уміння легко вступати в контакт з іншими людьми 

Комунікативні 

якості 

6. уміння швидко приймати рішення в обстановці, що зміню-

ється; швидкий темп виконання складних дій; високий рівень 

відповідальності; організованість; схильність до розумного 

ризику; рішучість; сміливість; мужність; хоробрість; дисцип-

лінованість; інтерес до техніки, керування механізмами; 

Вольові якості 

7. висока емоційна стійкість; наполегливість у досягненні мети; 

самовладання й витримка; інтуїція, здатність передбачати; 

цілеспрямованість; енергійність; здатність вести спостере-

ження за декількома об'єктами одночасно; здатність швидко 

перемикати увагу з одного виду діяльності на інший; швид-

кий перехід від однієї діяльності до іншої (швидка зміна 

спрямованості уваги); одночасне виконання декількох видів 

діяльності або декількох дій у процесі однієї діяльності (роз-

поділ уваги); спостережливість; здатність до одночасного ви-

конання руками і ногами координованих і точних рухів; точні 

та координовані рухи обома руками швидкий темп рухових 

дій; швидка адаптація до нових умов; 

Вольові якості 

8. критичне відношення до своєї роботи; аналітичне мислення, 

здатність до встановлення логічних закономірностей; наяв-

ність досвіду роботи з подібної спеціальності; швидке запам'-

ятовування оперативної інформації; тривале збереження ін-

формації в пам'яті; уміння передбачати можливі зміни обста-

новки й очікувані результати діяльності; уміння зберегти ак-

тивність при малій завантаженості інформацією  

Когнітивні  

якості 

9. здатність проаналізувати ситуацію й прийняти рішення на ос-

нові наявних наочних образів (сприйняття, уявлення); здат-

ність оперувати абстрактними поняттями й міркуваннями при 

оцінці обстановки та ухваленні рішення; точне відтворення 

матеріалу відразу після короткого його слухового пред'явлен-

ня; точне відтворення матеріалу відразу після короткого його 

зорового пред'явлення; схильність аналізувати виникаючі в 

ході діяльності ситуації шляхом практичного маніпулювання 

(впливу) об'єктом; акуратність у роботі; логічність; 

Когнітивні якос-

ті 

10. здатність оцінювати та порівнювати часові проміжки; вияв-

лення й розрізнення просторового розташування предметів; 

розрізнення дрібних або віддалених предметів; здатність до 

оцінки швидкості та напрямку руху об'єкта; здатність до ро-

зрізнення сили зорового подразника; оцінка та порівняння 

інтенсивності зорового подразника; точне розрізнення 

звукових подразників за тоном (висотою), тембру; швидке  

Типологічні вла-

стивості 
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Продовження таблиці 3.5 

Ранг 
Перелік основних характеристик рятувальника ГПРЗ 

МНС України 
Назва блоку 

 запам'ятовування зорової інформації; швидке запам'ятову-

вання слухової інформації; швидке відновлення слухової фу-

нкції після раптового й сильного звукового подразника; 

швидке визначення напрямку, звідки виходить звук; сприй-

няття та розрізнення звукових ритмів; витривалість (мала 

стомлюваність) слухового аналізатора; стійкість до довго-

строково діючого звукового подразника; 

 

11. запам'ятовування, збереження й відтворення різних рухів; 

здатність створювати правильне уявлення про реальні проце-

си на основі закодованої інформації; швидке сприйняття й 

розуміння письмової інформації; правильне й швидке форму-

лювання своїх думок письмово; здатність до розрізнення ос-

новних кольорів; швидке сприйняття та розуміння усного мо-

влення; здатність мовного апарату до інтенсивної й тривалої 

роботи без зривів;  

Когнітивні 

якості 

12. організаторські здібності; вимогливість; здатність до керів-

ництва людьми; 

Комунікативні 

якості 

13. витривалість до напруженої та тривалої розумової діяльності; 

швидке й точне виконання арифметичних дій; уміння забува-

ти вже використану й непотрібну в подальшій діяльності 

оперативну інформацію; здатність до швидкого рахунку в 

умі;  

Когнітивні  

якості 

14. незалежність і самостійність суджень; посидючість; терпля-

чість; твердість; ретельність; ініціативність; доброзичливість 

і чуйність; математичні здібності; гарна дикція й виразна мо-

ва; критичне відношення до роботи інших людей; схильність 

до роботи на самоті; принциповість; 

Вольові якості 

15. вібраційна чутливість; впізнання та розрізнення рухових ри-

тмів; рухливість пальців, здатність швидко й точно маніпу-

лювати за допомогою пальців (виконувати дрібні дії); швидка 

та точна рухова реакція на зоровий подразник; швидка та то-

чна рухова реакція на слуховий подразник; точне розрізнення 

звукових подразників по гучності; швидка адаптація до світла 

та темряви; витривалість (мала стомлюваність) зорового ана-

лізатору; стійкість до довгостроково діючого світлового под-

разника; швидке відновлення зорової функції після впливу 

раптового й сильного світлового подразника. 

Типологічні  

властивості 

 

Така процедура була проведена з метою виділення груп або блоків про-

фесійно важливих якостей, цінність яких була б математично обґрунтованою. 

Крім цього, факторний аналіз, проведений методом головних компонентів з 

Varimax raw обертанням, дозволив визначити місце, роль та вагу професійно 

важливих якостей. Саме така форма аналізу стала логічним  завершенням 

етапу виокремлення основних груп професійно важливих якостей гірських 

рятувальників, які забезпечують високий рівень їх професійної діяльності.  



 

 73 

Отже, перший фактор, за отриманими результатами, утворили наступні 

якості: вміння окомірно визначати відстані, кути, розміри (0,470); спостереж-

ливість (0,896); вміння помічати незначні зміни у досліджуваному явищі 

(0,489); здатність тривалий час зберігати стійку увагу (0,458); здатність швид-

ко переключати увагу (0,490); вміння розподіляти увагу при виконанні декі-

лькох функцій, завдань, в умовах дефіциту часу (0,990); здатність приймати 

правильні рішення при нестачі інформації та в умовах дефіциту часу (0,212); 

вміння вибирати з великого обсягу лише необхідну інформацію (0,646); ана-

літичний склад розуму, прогностичні здібності (0,771). Розглядаючи перелік 

якостей, що були перелічені вище, можна сказати, що всі вони утворюють 

когнітивний компонент в структурі професійно важливих якостей гірського 

рятувальника.  

До другого фактору увійшли наступні властивості: цілеспрямованість 

(0,589);  екстремальна професійна компетентність (0,483); здатність до сміли-

вих, рішучих, ініціативних дій (0,421); врівноваженість та самовладання 

(0,866); висока стресотійкість (0,371); схильність до виправданого ризику 

(0,428); емоційно-вольова стійкість (0,810); відповідальність (0,587); самокон-

троль (0,560); низький рівень тривожності (0,397); зібраність (0,451); самов-

ладання при конфліктах (0,952). Наведені в другому факторі якості можна ві-

днести до вольового компоненту професійно важливих якостей гірського 

рятувальника.  

Наступна низка властивостей була віднесена за результатами до тре-

тього фактору: здатність керувати власною поведінкою у критичних ситуа-

ціях (0,366); виконання завдань в обмеженому просторі (0,489); стійкість до 

моногонії (0,811); добра координація рухів (0,271); зорово-моторна координа-

ція (0,389). Перелічені якості можна віднести до типологічного компоненту 

структури професійно важливих якостей фахівця ГПРЗ. 

І, нарешті, останній, четвертий фактор був утворений такими якостя-

ми як: не конфліктність (0,481); високий рівень емпатії (0,499); вміння чітко 

та логічно викладати свої думки (0,735); здатність швидко встановлювати ко-

нтакти з новими людьми (0,810); вміння узгоджувати свої дії з діями інших 

людей (0,619); здатність до впливу на людей (0,456). Отримані результати до-

зволили віднести наведені властивості до комунікативного компоненту 

структури професійно важливих якостей фахівців ГПРЗ. 

Таким чином, отримані нами данні дозволяють з високим ступенем ві-

рогідності говорити, що найголовнішими в системі професійно важливих 

якостей, які обумовлюють ефективність професійної діяльності гірського 

рятувальника, є ті, що утворюють когнітивний, комунікативний, вольо-

вий та типологічний компоненти. 

Подальше дослідження було сплановане та проведене згідно до резуль-

татів факторного аналізу: більш щільно були вивчені когнітивний, вольовий, 

комунікативний та типологічний компоненти в структурі професійно важли-

вих якостей гірських рятувальників. 
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3.3. Оцінка когнітивного компоненту в структурі професійно важ-

ливих якостей фахівців ГПРЗ з різним рівнем ефективності профе-

сійної діяльності 

Когнітивні якості відіграють провідну роль у забезпеченні високого рі-

вня ефективності професійної діяльності гірських рятувальників. Щоденно 

при виконанні професійних завдань будь-якої складності, гірські рятувальни-

ки працюють з вивченням місцевості, з топографічними даними, планують 

маршрути, розраховують можливі шляхи проведення рятувальних робіт. При 

цьому вони оперують великою кількістю даних, аналізують їх, намагаючись 

прийти до раціонального вирішення завдання.  

З метою вивчення якостей, які обумовлюють високий рівень виконання 

фахівцем ГПРЗ основних завдань за призначенням (пошук і рятування потер-

пілих у складних метеорологічних умовах гірської та лісової місцевості; ро-

бота з пошуку та транспортування потерпілих у місцях сходу сніжних лавин; 

пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи на складному гірському 

рельєфі), нами було проведено комплексну оцінку пізнавальних якостей та 

здібностей фахівців.  

Отримані данні представлено в таблиці 3.6 та на рис. 3.5. 

 

Таблиця 3.6  Показники виразності основних складових когнітивного компо-

ненту професійно важливих якостей фахівців ГПРЗ з різним рів-

нем ефективності професійної діяльності 

Показник 
1 група 

(М± m) 

2 група 

(М± m) 

3 група 

(М± m) 

t 

(1, 2) 

t 

(1, 3) 

t 

(2, 3) 

26,45±0,43 27,00±1,02 24,16±1,09 

Вище  

середнього 

Вище  

середнього 
Середній 

28,91±0,26 25,39±1,58 23,09±1,21 

Вище  

середнього 

Вище  

середнього 
Середній 

24,14±0,35 22,19±0,97 27,78±1,46 

Вище  

середнього 
Середній 

Вище  

середнього 

15,06±0,38 17,10±0,47 20,20±1,08 

Нижче  

середнього 

Нижче  

середнього 
Середній 

27,17±1,09 25,25±1,50 26,78±1,94 

Вище  

середнього 

Вище  

середнього 

Вище серед-

нього 

31,95±1,67 29,90±1,48 27,71±1,61 

Високий 
Вище  

середнього 

Вище  

середнього 
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Аналіз отриманих результатів дозволив відмітити низку достовірних 

розходжень щодо виразності основних показників, які є складовими когніти-

вного компоненту професійно важливих якостей працівників гірсько-

рятувальних підрозділів.  

Так було встановлено, що фахівці, які відрізняються середнім рівнем 

ефективності професійної діяльності, демонструють найвищий показник сфо-

рмованості показника здатності до узагальнення та аналізу інформації. У по-

рівнянні з 3 групою цей показник є значущим на рівні р≤0,05. 

 

Показник гнучкості процесів мислення є максимально виразним у пра-

цівників ГПРЗ, які характеризуються високим рівнем ефективності професій-

ної діяльності у порівнянні з випробуваними 2-ї та 3-ї груп досліджуваних 

(t=2,12, при р≤0,05 та t=3,22, при р≤0,01 відповідно).  
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Рис 3.5  Основні складові когнітивного компоненту ПВЯ фахівців ГПРЗ  

з різним рівнем ефективності професійної діяльності 

 

Подальший розгляд отриманих даних дозволив відмітити, що показник 

просторової уяви найбільш виразний в 3-й групі випробуваних (низький рі-

вень ефективності професійної діяльності). А от в 1-й та 2-й групах цей пока-

зник є значно нижчим – рівень значущості р≤0,05 в обох випадках. 

Хотілося б звернути увагу і на рівень емоційної деструкції – він є дос-

товірно вищим в 3-й групі гірських рятувальників. Це можна трактувати, як 

підвищену емоційність, схильність відволікатись протягом виконання профе-

сійного завдання, тощо. Такі особливості можуть заважати виконанню профе-

сійних завдань фахівцем та негативно впливати на загальні показники діяль-
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ності. Це, можливо, і є одним з чинників, що заважають досягненню високих 

показників у професійній діяльності. 

При цьому, звернення до рівнів  сформованості інтегрального показни-

ку загальних здібностей дозволяє констатувати, що максимальний його прояв 

зафіксовано в групі найефективніших гірських рятувальників,, а найнижчий з 

усіх випробуваних ‒ в 3-й групі. Результати є дійсними на рівні р≤0,05. 

Підводячи підсумок проведеному дослідженню пізнавальних якостей 

слід відмітити, що, на наш погляд, для фахівців всіх трьох груп з метою під-

вищення рівня їх інтегрального показнику, слід впроваджувати спеціальні 

тренувальні заняття з розвитку окремих пізнавальних якостей фахівців.   

Окрім визначення інтегрального показника загальних розумових здібнос-

тей рятувальників, нас зацікавили окремі пізнавальні процеси, адже  як свідчать 

професіографічні дані, вони є одними з найважливіших професійно-важливих 

якостей фахівців ГПРЗ. За результатами проведеного дослідження нами виділе-

но показники гнучкості мислення, швидкості та точності сприйняття, розподілу 

та концентрації уваги, а також просторової уяви серед досліджуваних усіх трьох 

груп. Отримані результати представлено в таблицях 3.7-3.9. 

У групі професійно ефективних фахівців аналіз результатів дозволив 

встановити, що цим досліджуваним не властивий низький показник розвитку 

мислення, сприйняття та уяви (табл.3.7). Лише такий пізнавальний процес як 

увага «змусив» 8,25% опитаних отримати низькі оцінки.  

Процеси мислення у групі фахівців 1-ї групи характеризуються перева-

жно середнім з тенденцією до високого рівнем розвитку – такі результати 

властиві загальній більшості опитаних. Високий рівень розвиненості розумо-

вих процесів притаманний 21,48% опитаних гірських рятувальників даної 

групи досліджуваних.  

 

Таблиця 3.7 − Показники рівня сформованості окремих пізнавальних процесів 

у фахівців ГПРЗ  1-ї групи досліджуваних (у %) 

Рівень сформованості 

пізнавальних процесів 
Мислення Увага Сприйняття Уява 

Низький  - 8,25 - - 

Нижче середнього 8,16 12,70 20,12 5,05 

Середній  40,00 43,28 38,10 25,12 

Вище середнього 30,36 26,75 27,38 37,23 

Високий  21,48 9,02 14,40 32,60 

 

Такий пізнавальний процес як сприйняття не достатньо добре розвине-

ний у 20,12% випробуваних 1-ї групи. Середній рівень сформованості сприй-

няття зафіксовано у більш ніж 38% опитаних фахівців 1 групи. Високі ж оці-

нки за даним показником в сукупності отримала майже третина з усіх опита-

них (див. табл. 3.7). 

Розглядаючи просторову уяву як професійно-важливий процес, можна 

зауважити, що він забезпечує якість орієнтації фахівця в ситуації, повноту ін-
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формації, яку можна отримати при огляді місця та умов роботи, дозволяє про-

гнозувати результат справи та допомагає обрати вірну тактику дій в екстре-

мальній ситуації. За даним показником оцінку нижче середнього отримали 

лише 5,05% опитаних; середній рівень розвиненості просторової уяви спосте-

рігається у 25,12% фахівців; високі результати отримали в сукупності більше 

двох третин опитаних (табл. 3.7).  

Увага, як відомо, є однією з найважливіших професійно-важливих якос-

тей у діяльності гірських рятувальників. Високий рівень розвиненості її влас-

тивостей забезпечує ефективне виконання фахівцем своїх професійних за-

вдань та забезпечує його власну безпеку у складних, ризиконебезпечних,  

надзвичайних ситуаціях. Концентрація уваги допомагає рятувальнику зосере-

дитись на об’єкті діяльності. А переключання та розподіл уваги забезпечують 

швидке та безпомилкове виконання операцій, а також орієнтацію у всьому, 

що коїться навкруги. 

Аналіз результатів виразності окремих пізнавальних процесів у рятува-

льників ГПРЗ дозволив встановити, що серед цих фахівців немає досліджува-

них, яким був би властивий низький рівень розвиненості процесів мислення, 

сприйняття та уяви. Таку оцінку відмічено лише стосовно особливостей ува-

ги. Майже однакову оцінку – нижче середнього – відмічено у рятувальників 

2-ї групи стосовно виразності розумових процесів та уваги. Відносно сприй-

няття та просторової уваги, то таку оцінку зафіксовано практично у кожного 

п’ятого фахівця. Зауважимо, що більшість опитаних з 2-ї групи отримали від-

носно розумових процесів оцінку, що відповідає середньому та вище серед-

нього рівням. А от високий рівень мислення є характерним лише для 20,79% 

опитаних. Відмітимо також, що середній рівень розвитку процесів уваги вла-

стивий 36,15% рятувальників, вище середнього – 28,42%, а от високий – лише 

9,51% з усіх опитаних 2-ї групи (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 ‒ Показники рівня сформованості окремих пізнавальних процесів 

у фахівців ГПРЗ 2 групи досліджуваних (у %) 

Рівень сформованості 

пізнавальних процесів 
Мислення Увага Сприйняття Уява 

Низький  - 14,23 - - 

Нижче середнього 10,10 11,69 18,22 19,37 

Середній  31,00 36,15 30,95 27,81 

Вище середнього 38,11 28,42 36,81 40,15 

Високий  20,79 9,51 14,02 12,67 

 

Необхідно відзначити, що сприйняття у професійній діяльності фахівців 

ГПРЗ відіграє дуже важливу роль. Саме цей пізнавальний процес практично 

визначає весь хід операції, адже тільки завдяки сприйняттю людина може зо-

рієнтуватись у навколишній ситуації, оцінити її та, підключаючи інші пізна-

вальні процеси, виконувати свої професійні обов’язки. Відмітимо, що серед-

ній рівень сформованості сприйняття та рівень вище середнього зафіксовано 
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приблизно у третини опитаних 2-ї групи. Високий рівень розвиненості даного 

пізнавального процесу є властивим лише 14,02% гірських рятувальників. По-

дібну тенденцію зафіксовано і відносно виразності рівнів розвитку просторо-

вої уяви у фахівців 2 групи (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.9 ‒ Показники рівня сформованості окремих пізнавальних процесів 

у фахівців ГПРЗ 3 групи досліджуваних (у %) 

Рівень сформованості 

пізнавальних процесів 
Мислення Увага Сприйняття Уява 

Низький  4,31 11,23 - - 

Нижче середнього 21,88 36,32 12,45 7,05 

Середній  44,91 51,15 44,47 38,10 

Вище середнього 21,10 1,3 28,10 24,88 

Високий  7,80 - 14,98 29,97 

 

Розглядаючи отримані дані, можна відмітити, що процеси мислення у бі-

льшості фахівців 3 групи на рівні середнього (44,91% опитаних). У 21,88% 

опитаних 3-ї групи даний показник знаходиться на рівні нижче середнього та 

вище середнього (21,10%). Низький рівень розвиненості процесів мислення 

властивий 4,31% опитаних, а високий – 7,80% респондентів (табл. 3.9). 

Отримані нами дані показують, що близько 11% досліджуваних з 3-ї 

групи характеризуються низьким рівнем розвиненості уваги. Більшості з опи-

туваних даної групи властивий середній рівень концентрації та розподілу ува-

ги. Високий та вище середнього рівні уваги мають в сукупності не більше 

10% фахівців, чий рівень професійної ефективності є не досить високим 

(табл. 3.9). 

Стосовно розвитку особливостей сприйняття та уяви у фахівців ГПРЗ 

МНС України 3 групи можна сказати, що вони мають схожий вектор розвит-

ку. Так, нами було відзначено, що низький рівень розвиненості вказаних пі-

знавальних процесів не є властивим нікому з досліджуваних 3-ї групи. У не-

великої кількості опитаних відмічено рівень нижче середнього в обох випад-

ках за показником розвиненості сприйняття та за показником розвиненості 

просторової уяви. Більшості фахівців з 3-ї групи властивий середній рівень 

розвиненості зазначених пізнавальних процесів. Для майже третини опитаних 

характерним є рівень розвиненості сприйняття та уяви вище середнього. А от 

високий рівень сприйняття властивий лише 14,98% опитаних (табл. 3.9).  

Також, нами було проведене порівняння показників перемикання уваги у 

фахівців ГПРЗ з різним стажем служби у рятувальних підрозділах, а відповід-

но – і кількістю висотних сходжень (табл. 3.10)  

При аналізі отриманих даних нами було зафіксовано тенденцію щодо змін 

показнику перемикання уваги в залежності від стажу служби фахівця в рятува-

льному підрозділі. Про це свідчать і достовірні розходження в результатах. 

Встановлено, що фахівці з найменшим досвідом роботи в ГПРЗ демонструють 

достовірно нижчі показники перемикання уваги, ніж їх більш досвідчені колеги. 
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Можна припустити, що розходження в їхній підготовці в плані пристосованості 

до високогірного середовища, економічності дій, сили орієнтовного рефлексу 

стали причиною розходжень у показниках перемикання уваги. 

 

Таблиця 3.10 ‒ Показники перемикання уваги фахівців ГПРЗ МНС України з 

різним стажем професійної діяльності 

Групи 

за стажем 

Час виконання 

завдання 

(у хвилинах) 

Швидкість 

перемикання 

уваги 

Кількість правиль-

них відповідей 

Коеф. 

перемикання 

уваги 
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 

(< 5 років) 
3,55 3,90 8,24 0,39 20,19 23,76 16,99 0,61 

2  

(5-10 років) 
3,80 4,00 8,29 0,47 22,86 23,84 17,22 0,70 

3  

(>10 років) 
4,10 4,05 8,56 0,50 23,75 24,11 18,35 0,74 

t (1, 2) 2,13* 1,77 

t (1, 3) 2,89* 2,04* 

t (2, 3) 0,95 1,09 

р≤0,05 

 

Це збігається з даними С. Арутюнова про те, що зміни стійкості уваги й 

швидкості зорово-моторної реакції тісно пов'язані з рівнем фізичної підготов-

ки й тренованості [2; 38; 14; 16; 114; 120 та ін.].  

Рятувальні операції завжди пред'являють до фахівців велику кількість рі-

зноманітних за характером фізичних і психічних навантажень. Тому, нам ці-

каво було простежити за змінами в показниках обсягу, розподілу й переми-

кання уваги в кожному конкретному випадку з урахуванням зробленої фахів-

цями роботи.  

З цією метою нами було проведене дослідження в умовах постійних пе-

решкод у вигляді дощу та зниженим парціальним тиском кисню в повітрі. Ре-

зультати обстеження зв'язок підтвердили вирішальний вплив характеру дія-

льності на показники уваги рятувальників.  

Результати показали, що штурмова зв'язка (вона прокладала шлях по 

глибокому снігу, перша переборювала небезпечні місця) при мінімальній різ-

ниці у вихідних величинах (2,8 сек) значно швидше впоралася з виконанням 

тесту, ніж друга, нештурмова, зв'язка, що рухалася по розміченому й переві-

реному маршруту.  

Примітно, що в штурмової зв'язці після сходження, час виконання тесту 

скоротився на 13,5 сек, а в нештурмовій збільшився на 10 сек. Таким чином, 

після підйому розходження у витраченому на виконання проби часу у двох 

зв'язок склало 26,6 сек, що свідчить про істотну зміну обсягу, розподілу й пе-

ремикання уваги на користь штурмової зв'язки. При цьому самооцінка ступе-

ня стомлення після сходження в штурмової зв'язці виявилася також більш 

сприятливою - 7 балів (різниця з вихідним показником 3 бали), ніж у нештур-
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мовій - 6,33 бала (різниця з вихідним показником 5,6 бала). Отримані нами 

результати наведено у табл. 3.11.  

У той же час, самооцінка самопочуття за шестибальною шкалою, що 

мала перед сходженням високі показники в обох зв'язках (5 - штурмова та 

5,33 – не штурмова зв'язки), після сходження знизилася на 0,5 бала в штурмо-

вій та на 1 бал у не штурмовій зв'язках. Порівняно високі величини оцінки 

самопочуття рятувальників ГПРЗ після спроби штурму вершини, безумовно, 

обумовлюються успішним подоланням великої кількості небезпек і трудно-

щів на шляху до вершини, особливо лавин і каменепадів.  

 

Таблиця 3.11 ‒ Зміни показків уваги, самооцінки втоми й самопочуття ряту-

вальників штурмової та нештурмової зв'язок 

Обстежені 

зв'язки 

Перед сходженням Після сходження 

Увага 

(сек.) 

Стомлення 

(бали) 

Само- 

почуття 

(бали) 

Увага 

(сек.) 

Стомлення 

(бали) 

Само- 

почуття 

(бали) 

Штурмова 75,5 4,00 5,00 62,00 7,00 4,50 

Нештурмова 78,3 0,66 5,33 88,3 6,33 4,33 

Різниця 2,8 3,44 0,33 26,3 0,67 0,17 

 

Проведений етап дослідження надав можливість припустити, що попе-

редня підготовка й досвід рятувальників, величина й характер навантажень, 

ступінь пристосованості до часто мінливих умов у горах активно впливають 

на працездатність, силу збуджувального процесу, стомлення, самопочуття, 

обсяг, розподіл і перемикання уваги. Максимальні навантаження, випробову-

вані фахівцями ГПРЗ в перші години перебування в горах (важкі рюкзаки, 

подолання значних перепадів висот, висока денна температура повітря, три-

валі денні переходи, недостатні акліматизація й орієнтовний рефлекс до нової 

обстановки), знижують загальну працездатність організму. Відсутність осно-

вних компонентів відновлення (повноцінного відпочинку й харчування) після 

послідовних навантажень на висоті 2000 м призводить до такого зниження 

працездатності, яке тісно пов'язане з безпекою рятувальників. 

На обсяг, розподіл і перемикання уваги у рятувальників, особливо тих, 

хто має великий стаж і досвід роботи на посаді, сприятливо впливає збіль-

шення тривалості професійної діяльності в умовах високогір'я. Характер чи-

неної діяльності активно впливає на особливості уваги, самооцінку самопо-

чуття: у штурмової зв'язки, що прокладала шлях, першою переборювала небе-

зпечні місця - сприятливо, а в нештурмової зв'язки - несприятливо.  

Все це дає можливість поліпшити організацію й керування спеціальною 

професійною підготовкою гірських рятувальників. Окрім цього, з'ясування 

характеру й особливостей змін вищевказаних показників під впливом високо-

гірних умов і навантажень тісно пов'язане зі знаходженням ефективних мето-

дів і засобів забезпечення безпеки фахівців ГПРЗ. 
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3.4. Особливості комунікативного компоненту в структурі  

професійно важливих якостей фахівців ГПРЗ 

Наступним етапом дослідження професійно важливих якостей фахівців 

ГПРЗ стало вивчення у них рівня емпатійних тенденцій. Саме з огляду на те, 

що під час виконання своїх професійних обов’язків фахівців ГПРЗ досить ча-

сто контактують з туристами при їх реєстрації та з постраждалими, та крім 

всього цього ці фахівці працюють в групі, емпатію було виділено в перелік 

професійно важливих якостей. Зауважимо, що емпатія (empatheia - співчуття) 

– це розуміння емоційних станів іншої людини. Емпатія сприяє гармонізації 

міжособистісних відносин. Розвинена емпатія може позитивно впливати на 

діяльність людини, де провідними особливостями є встановлення та підтрим-

ка контакту з іншими людьми, а також необхідність надання їм допомоги. 

Вивчення особливостей здатності до співчуття та розуміння емоційних 

станів інших людей дозволило отримати наступні результати (табл. 3.13 та 

рис. 3.6). 

 

Таблиця 3.13 ‒ Показники рівня сформованості емпатійних тенденцій фахів-

ців ГПРЗ МНС України 

Рівень  

сформованості 

емпатійних  

тенденцій 

1 група 

(%) 

2 група 

(%) 

3 група 

(%) 

φ 

(1, 2) 
φ 

(1, 3) 
φ 

(2, 3) 

Дуже високий 21,15 18,05 - 1,07 3,77** 2,71* 

Високий 48,90 36,75 20,15 1,99 2,81* 2,25* 

Середній 29,95 35,10 38,65 1,56 1,34 0,62 

Низький - 10,10 20,10 1,64 1,81 1,52 

Дуже низький - - 21,10 - 2,07* 2,21* 

*р≤0,05;  **р≤0,01 
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Рис. 3.6 ‒ Сформованість емпатійних тенденцій фахівців ГПРЗ МНС України 
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В групі максимально ефективних гірських рятувальників спостерігаєть-

ся тенденція до прояву емпатії на високому рівні. Фахівців з низьким та дуже 

низьким рівнем виразності емпатії в 1 групі досліджуваних зафіксовано не 

було.  

Переважна кількість випробуваних 2 групи схильні демонструвати ви-

сокий та середній рівні прояву емпатії (36,75% та 35,10% відповідно). 

А от в групі найменш ефективних фахівців ГПРЗ було відмічено біль-

шість тих, хто характеризується середнім рівнем прояву емпатійних тенден-

цій (38,65%). Крім того, в 3-й групі приблизно кожен п’ятий фахівець відріз-

няється низьким та дуже низьким рівнем прояву емпатії.  

Проводячи аналіз отриманих результатів нами було зафіксовано існу-

вання достовірних розходжень у частоті прояву ознаки кожного рівня емпатії 

у випробуваних трьох груп. Перші достовірні розходження було відмічено 

стосовно виразності дуже високого рівня емпатійних тенденцій в групах ря-

тувальників. Так встановлено, що  в 3-й групі фахівців ГПРЗ не має жодного 

випробуваного, у якого б було відмічено дуже високий рівень емпатійних те-

нденцій. У порівнянні з 1-ю групою ці результати достовірні на рівні р≤0,01, а 

у порівнянні з 2-ю групою – на рівні р≤0,05.  

Високий рівень емпатії є більш властивим знову ж таки для найбільш 

професійно ефективних гірських рятувальників – таких в цій групі майже по-

ловина. У порівнянні з 2-ю та 3-ю групами випробуваних розбіжності в ре-

зультатах є значущими на рівні р≤0,05 в обох випадках. 

Останні відмінності в результатах були зафіксовані стосовно частоти 

зустрічаємості в групах ознаки дуже низького рівня емпатії – такий рівень 

прояву емпатії є властивим лише для низько ефективних рятувальників 

(21,10%).  

Таким чином, наведені результати дозволяють констатувати, що макси-

мальна більшість фахівців, які відрізняються здатністю до емпатії, є найбільш 

ефективними в професійному плані. Ці фахівці чутливі до проблем оточую-

чих, емоційні, не схильні до суперництва, не терплять конфліктів. Вони адек-

ватно сприймають критичні зауваження на свою адресу, при цьому потребу-

ють соціального схвалення своїх дій. Відрізняються розвиненими навичками 

самоконтролю.  

Крім цього відмітимо, що серед випробуваних 2-ї та 3-ї груп спостеріга-

ється майже рівномірний розподіл результатів виразності емпатії на середньо-

му та низькому рівнях. При цьому відмічається зростання кількості фахівців 3-ї 

групи, у порівнянні з загальногруповим розподілом, яким властивий низький 

рівень емпатійних здібностей. Ці фахівці можуть відчувати труднощі у встано-

вленні контактів. Такі рятувальники не завжди розуміють емоційні прояви 

оточуючих людей. Окрім цього, вони схильні до індивідуальної роботи.  

При подальшому вивченні професійно важливих якостей фахівців 

ДСАРПРТ було встановлено тісний за силою позитивний кореляційний 

зв’язок між здатністю особистості до емпатії та рівнем її тривожності (r=0,76, 

при р≤0,05). Таким чином, можна припустити, що деякі характеристики 



 

 83 

емоційної сфери фахівців служби пошуку та рятування туристів можуть 

обумовлювати комунікативні особливості особистості та опосередкова-

но впливати на ефективність професійної діяльності рятувальника ГПРЗ 

МНС України. 
Оскільки діяльність гірського рятувальника має груповий характер, до-

сить важливими на наш погляд, є і дослідження особливостей  поведінки ви-

пробуваних в сфері міжособистісних відносин, а саме – в умовах конфліктної 

ситуації. Для вивчення цього компоненту нами було використано модель ре-

гуляції конфліктів, основними складовими якої є кооперація, що пов’язана з 

увагою людини до інтересів інших учасників конфлікту та напористість, для 

якої характерним є акцент на захист власних інтересів.  

Отримані результати представлені в таблиці 3.14 та на рис. 3.7. 

 

Таблиця 3.14 ‒ Основні типи поведінки фахівців ГПРЗ в умовах конфліктної 

ситуації 

Тип поведінки 1 група 

(%) 

2 група 

(%) 

3 група 

(%) 

φ 

(1, 2) 

φ 

(1, 3) 

φ 

(2, 3) 

Змагання 10,10 15,00 31,55 1,21 2,48* 2,05* 

Співробітництво 67,90 30,95 25,00 2,85* 3,12** 1,33 

Уникання - 25,25 20,25 2,12* 1,99 0,71 

Компроміс 22,00 18,19 12,75 1,36 2,02* 1,28 

Пристосування - 10,61 10,45 1,89 1,53 0,19 

*р≤0,05; **р≤0,01 
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Рис 3.7 ‒ Типи поведінки фахівців ГПРЗ в умовах конфліктної ситуації 
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Аналізуючи наведені дані було встановлено, що для фахівців ГПРЗ, які 

відрізняються високим рівнем професійної ефективності, найбільш прита-

манним типом поведінки в умовах конфлікту є «співробітництво» - 67,90% 

від загальної кількості опитаних. 

Цей тип поведінки є найбільш продуктивним та раціональним з огляду 

на особливості протікання професійної діяльності рятувальників. Націлені на 

саме таку поведінку фахівці працюватимуть більш злагоджено, з дотриман-

ням загальної позиції вирішення завдання, з дотриманням обраної лінії ряту-

вальної операції.  

Власні інтереси та пріоритети в такому випадку відходять на другий 

план, особистісні цінності та потреби рятувальників стають другорядними. 

Саме цей тип поведінки є найбільш бажаним для виконання робіт фахі-

вцями ГПРЗ. Слід зауважити, що і в 2-й, і в 3-й групах досліджуваних з таким 

типом поведінки в конфліктних ситуаціях менше більш ніж на половину 

(30,95% та 25,00% відповідно). Розбіжності у отриманих результатах є досто-

вірними. 

Такий тип поведінки в умовах конфлікту як «змагання» найчастіше від-

мічався у групі досліджуваних з низькими показниками ефективності профе-

сійної успішності.  Слід зауважити, що цей тип поведінки є небажаним з точ-

ки зору використання його в діяльності рятувальника, адже в ній повинні до-

мінувати узгодженість, взаємна підтримка та повага. Тільки за таких умов 

можна сподіватися на те, що вирішення професійного завдання підрозділом 

гірських рятувальників буде ефективним. При порівнянні цих даних з резуль-

татами 1-ї та 2-ї груп було відмічено значущі відмінності на рівні р≤0,05.  

Такий тип поведінки як «уникання» не було зафіксовано  в групі найе-

фективніших у професійному плані рятувальників. В 2-й групі фахівців, яким 

притаманний цей тип поведінки, було відмічено трохи більше чверті з усіх 

опитаних. А в 3-й групі таких фахівців було зафіксовано близько 20%. Від-

мінності у наведених результатах є значущими на рівні р≤0,05. 

Зауважимо, що цей тип поведінки також є небажаним для професійної дія-

льності фахівців-рятувальників, адже для злагодженої та продуктивної діяльності 

цих підрозділів головним є довіра, співробітництво та злагодженість в діях.  

Останні достовірні розходження було виявлено стосовно частоти зу-

стрічальності такого типу поведінки як «компроміс». Відмічено, що найбіль-

ша кількість випробуваних, які в умовах конфлікту використовують цей тип 

поведінки належить до 1-ї групи, а найменша – до 3-ї групи (22% проти 

12,75% відповідно, при р≤0,05). 

Таким чином, наведені результати дають змогу припустити, що особли-

вості поведінки фахівця в складних умовах, його вміння знаходити спільну 

мову з оточуючими та дійти порозуміння з колегами напряму обумовлю-

ють рівень ефективності їх професійної діяльності. Окремої уваги заслу-

говує вивчення суб’єктивного відношення фахівців ГПРЗ до своїх колег.  

Відомо, що на виконання завдання будь якої складності гірські рятува-

льники виїжджають у складі мінімум трьох осіб.  Вже зазначалось, що їх дія-
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льність є ризикованою та небезпечною. При цьому все залежить від сумісної 

роботи фахівців, вміння налаштовуватись один на одного, вміння розуміти 

свого напарника та вміння довіряти йому у складних ситуаціях. 

Гірський рятувальник тільки тоді зможе повністю перейматись вико-

нанням професійного завдання та не замислюватись постійно про власну без-

пеку, коли поряд із ним буде той напарник, якому він безсуперечно довіряє не 

тільки результат виконуваної ними операції, а і власне життя. 

Таким чином, ступінь взаємної довіри між фахівцями ГПРЗ може обу-

мовлювати рівень виконання професійного завдання зокрема та ефектив-

ність професійної діяльності в загалі. 

Визначення ступеня довіри гірських рятувальників до своїх колег було 

проведене нами за допомогою суб’єктивної оцінки міжособистісних відносин 

в межах підрозділу. Отримані результати щодо визначення ступеня довіри 

між фахівцями у підрозділі наведено в таблиці 3.15. 

По-перше, нами було проаналізовано відповіді гірських рятувальників на 

питання, чи могли б вони довірити своїм напарникам власне життя. Слід 

відзначити, що майже всі гірські рятувальники, які взяли участь у нашому до-

слідженні, дали відповідь «Так» (97,95%).  

 

Таблиця 3.15 ‒ Виразність ступеня довіри фахівців ГПРЗ з різним рівнем ефе-

ктивності професійної діяльності своїм напарникам 

Ступінь  

довіри 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 

φ 

(1, 2) 

φ 

(1, 3) 

φ 

(2, 3) 

Високий  89,95 90,10 90,00 1,27 1,09 0,78 

Середній 10,05 9,90 10,00 1,08 0,43 0,61 

Низький  - - - - - - 

*р ≤ 0,05; 

**р ≤ 0,01 

 

По-друге, нами було вивчено суб’єктивне сприйняття напарника у 

складній ситуації. Для цього ми попросили фахівців ГПРЗ згадати найсклад-

нішу професійну ситуацію, яка траплялась з ними і згадати, як поводили себе 

їх товарищі по відношенню один до одного.  

Було встановлено, що не зважаючи на рівень ефективності професійної 

діяльності, на вік, освіту та все інше, більшість опитаних (98,81%) сказали, 

що  страхували один одного, переймались безпекою напарників, намагались 

допомагати тим, хто потребував цього. 

А от розподіл випробуваних за стажем служби в рятувальному підроз-

ділі показав наступні результати (див. табл. 3.16.) 

Спираючись на отримані результати, можна констатувати наявність те-

нденції щодо зростання ступеня довіри фахівця ГПРЗ своїм напарникам зі 

зростанням його стажу діяльності в рятувальному підрозділі.  

Порівнюючи отримані результати, можна відмітити ряд достовірних ро-

зходжень. Так було встановлено, що достовірно частіше високий ступінь до-
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віри своїм колегам схильні виказувати найдосвідченіші гірські рятувальники 

– 78,52% проти 39,90% (1-а група) та проти 50,55% (2-а група). 

 

Таблиця 3.16 ‒ Виразність ступеня довіри фахівців ГПРЗ з різним стажу  

служби в рятувальному підрозділі своїм напарникам 

Ступінь  

довіри 

1 гр. 

(до 5 ро-

ків) 

2 гр. 

(5-10 ро-

ків) 

3 гр. 

(більше 

10 років) 

φ 

(1, 2) 

φ 

(1, 3) 

φ 

(2, 3) 

Високий  39,90 50,55 78,52 2,67* 3,10** 1,88 

Середній 45,10 41,35 21,48 0,74 2,61* 2,56* 

Низький  15,00 8,10 - 1,35 1,89 2,13* 

*р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01 

 

Середній рівень довіри своїм колегам схильна виказувати майже поло-

вина як з 2-ї групи, так і менш досвідчені колеги. У порівнянні з результатами 

3-ї групи такі розходження є значущими на рівні р ≤ 0,05.  

Найнижчий же ступінь довіри своїм напарникам найчастіше спостеріга-

ється у досліджуваних з 1-ї групи – 15,00%. Зауважимо, що в 3-ій групі такого 

показника не зафіксовано зовсім. 

Розглядаючи отримані результати, можна припустити, що рятувальни-

ки, стаж служби яких становить менше 5 років, найчастіше демон-

струють невисокий ступінь довіри до своїх колег саме через брак досвіду, 

через недостатню адаптованість до умов діяльності та відсутність 

знань щодо індивідуально-психологічних особливостей своїх колег. Таке 

припущення можуть підтвердити результати, які демонструють фахівці, дос-

від роботи яких сягає  більше 10 років.  

Отже, результати суб’єктивної оцінки ступеня довіри своїм колегам та 

несвідоме оцінювання цього ж показника різняться. Майже половина молодих 

фахівців не зовсім довіряє своїм колегам. У таких випадках може спостері-

гатись зниження ефективності їх професійної діяльності, що є небажаним 

фактором при виконанні пошуково-рятувальних робіт.  

Узагальнюючи отримані результати, зауважимо, що основним засобом 

вирішення цієї проблеми може стати проведення спеціально розробленого 

тренінгового курсу, націленого на формування групової згуртованості та на 

підвищення рівня взаємної довіри. Доцільним є і проведення сумісних трену-

вань, які б моделювали проблемні ситуації різного ступеня складності, до 

яких залучалися усі фахівці підрозділу.   

Отже, отримані результати надають змогу припустити, що ступінь до-

віри між колегами в межах підрозділу є також важливою структурною оди-

ницею у досягненні високих результатів професійної діяльності.   
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3.5. Оцінка вольового компоненту в структурі професійно важливих 

якостей рятувальників ГПРЗ МНС України 

Наші спостереження за підрозділом ГПРЗ під час 8-денної експедиції в 

горах, дозволили розкрити деякі особливості впливу високогірних умов на 

організм фахівців та на їх витривалість. У тренувальній експедиції брали уч-

асть 23 рятувальника. Середня тривалість їхнього стажу роботи в рятувальних 

підрозділах становила 10 років.  

Результати проведених спостережень та опитування показують, що пе-

ренесені навантаження впливають на працездатність рятувальників.  

Рятувальники відмічають, що не тільки величини навантажень, але і їх-

ній характер впливали на якість роботи, що виконувалася. Відомо, що ступінь 

працездатності організму залежить головним чином від величини стомлення, 

яке нагромадилося. Погіршення загальної працездатності в нашому випадку 

було, безсумнівно, викликано значним наростанням стомлення в останні дні 

експедиції. Як пише К. Платонов, «стомлення - закономірний процес тимчасо-

вого зниження працездатності, що наступає в результаті проробленої роботи».   

Стомлення, підвищувалось паралельно зі збільшенням тривалості екс-

педиції у високогірних умовах. І та обставина, що ступень стомлення після 

навантажень у різні дні сходження виявилися значно більшою у порівнянні з 

тими, які спостерігалися раніше, свідчить про закономірне його нагрома-

дження. Це дозволяє зробити логічний висновок, що, оскільки суб'єктивне 

почуття стомлення росте, незважаючи на підвищення тренованості гірських 

рятувальників і поліпшення акліматизації, значить повноцінного відновлення 

сил після перенесених навантажень не відбувається. Наростання стомлення в 

результаті невідповідності між навантаженнями й відпочинком, однак, не бу-

ло настільки великим, щоб призвести до якісно нового стану - перевтомі. Без-

сумнівно, вольове зусилля, емоційне порушення й інтерес до роботи, що ви-

конувалася, маскували у деякій мірі ознаки стомлення.  

Практика пошуково-рятувальних робіт в умовах високогір'я дає підста-

ви стверджувати, що й однократно випробувані великі навантаження значно 

збільшують суб'єктивне почуття стомлення.  

Такі результати поряд з виділеними на початку другого розділу основ-

ними професійними завданнями гірських рятувальників, обумовили напрямок 

нашого подальшого дослідження, який полягав у виявленні інших особливос-

тей вольового компоненту професійно-важливих якостей рятувальників ГП-

РЗ. 

Наведені в таблиці 3.18 дані дозволяють говорити про існування суттє-

вих розходжень у виразності рівнів НПС у рятувальників ГПРЗ. 

Доведено, що максимально стійкими до подразників будь-якої етіології 

виявились саме ті фахівці, які за оцінкою експертів були віднесені до макси-

мально ефективних у професійному плані – 74,22% проти 61,10% в 2-й групі 

та проти 45% в 3-й групі. Результати є достовірними на рівні р ≤ 0,05 в обох 

випадках (рис. 3.8).   
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Таблиця 3.18 ‒ Показники виразності рівнів нервово-психічної стійкості гір-

ських рятувальників з різними показниками ефективності профе-

сійної діяльності 

Рівні НПС 
1 гр. 

(%) 

2 гр. 

(%) 

3 гр. 

(%) 

φ 

(1, 2) 

φ 

(1, 3) 

φ 

(2, 3) 

Високий рівень НПС 

(≤ 13 балів) 
74,22 61,10 45,00 1,58 2,87* 2,16* 

Середній рівень НПС 

(14-28 балів) 
25,78 30,25 32,88 0,48 1,33 0,25 

Низький рівень НПС 

(≥ 29 балів) 
- 8,65 22,12 1,58 3,51** 2,92* 

*р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01 
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Рис 3.8 ‒ Рівні нервово-психічної стійкості гірських рятувальників з різними 

показниками ефективності професійної діяльності 

 

Середній рівень НПС було представлено більш менш на однаковому рі-

вні у всіх трьох групах випробуваних. За цим показником достовірних розхо-

джень виявлено не було. 

Стосовно низького рівню НПС слід сказати, що він не властивий фахів-

цям 1-ї групи. Його було відмічено лише у 8,65% опитаних фахівців з серед-

німи показниками ефективності професійної діяльності. А ось у 3-й групі та-

ких опитаних виявилось набагато більше – 22,12%. 

Можна сказати, що кожен п’ятий фахівець з 3-ї групи має несприятли-

вий прогноз нервово-психічної стійкості в екстремальних умовах виконання 

завдань за призначенням.  

Дослідження показало, що як в психічному, так і у фізичному станах 

гірських рятувальників можуть спостерігатись зміни та коливання. Якщо йде 
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мова про надскладні умови, а особливо ситуації сповіщення про надзвичайну 

ситуацію – сигнал «Збір», то ми маємо справу з виникненням стану тривож-

ності у рятувальників.  

Тривогу можна віднести до тих станів, які є своєрідною реакцією осо-

бистості на можливу ситуацію неуспіху. Вона приймає участь у дії механізму 

саморегуляції, сприяє мобілізації внутрішніх психічних резервів особистості 

та стимулює пошукову активність. З іншого боку, відомо, що тривога за ме-

жами оптимальних значень може спричиняти негативний вплив на поведінку, 

а отже і на діяльність фахівця. Постійне переживання тривоги формує нове 

утворення – тривожність. Доведено, що підвищений рівень тривожності є 

негативною характеристикою та несприятливо позначається на жит-

тєдіяльності людини. 
З метою встановлення особливостей прояву та визначення рівнів три-

вожності у фахівців ГПРЗ МНС України, нами було проведено дослідження з 

виразності її рівнів у різних умовах виконання професійних завдань  (див. 

табл. 3.19.). 

 

Таблиця 3.19 ‒ Виразність особистісної та реактивної тривожності у фахівців 

ГПРЗ в  різних умовах виконання професійної діяльності 

№ Вид тривожності 
1 серія 

(M±m) 

2 серія 

(M±m) 
t 

1. Реактивна тривожність 30,61±1,38 45,37±1,93 2,61* 

2. Особистісна тривожність 29,19±1,22 31,03±2,19 0,44 

*p≤0,05 

 

При дослідженні особливостей вольового компоненту професійно важ-

ливих  якостей фахівців нами було продіагностовано особистісну (ОТ) та 

ситуативну (реактивну) тривожність (СТ). Перший замір було проведено в 

умовах звичних для них обставин, без дії стрес-факторів. Другий замір було 

проведено саме після отримання сигналу «Збір».  

Слід зауважити, що особистісна тривожність – це стійка індивідуа-

льна характеристика, яка відбиває особливості схильності фахівця до три-

воги. Окрім цього, вона припускає можливість суб’єкта діяльності сприйма-

ти досить широке коло ситуацій як загрозливих, що в свою чергу диктує від-

повідь на них у вигляді конкретної реакції. Як схильність, особистісна три-

вожність активізується при сприйнятті певних стимулів, які розцінюються 

людиною як небезпечні.  

Ситуативна тривожність як стан характеризується цілою низкою 

переживань, які відчуває особистість: напруження, стурбованість, нервоз-

ність. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію та може 

відрізнятись інтенсивністю та динамічністю.  

Отримані результати (див. табл. 3.20) свідчать, що середньогруповий 

рівень особистісної тривожності у випробуваних, які прийняли участь у на-

шому дослідженні, практично не змінився.  



 

 90 

Цього не можна сказати відносно рівня реактивної або ситуативної три-

вожності (див. табл. 3.20). Зафіксовано, що у порівнянні з заміром реактивної 

тривожності в 1-ій серії дослідження, при другому замірі її середньогруповий 

рівень у фахівців ГПРЗ значно підвищився (t = 2,61, при р ≤ 0,05). Таким чи-

ном, можна говорити про певні зміни у складі часткової психологічної готов-

ності працівників ГПРЗ до виконання дій в екстремальних умовах. 

Далі нами було розглянуто процентний розподіл рівнів тривожності в 

групі при першому та другому їх замірах. 

Отримані результати свідчать про існування поміж серіями замірів реа-

ктивної тривожності достовірних розходжень у рівнях її виразності. При ви-

мірюванні рівнів особистісної тривожності значущих відмінностей в резуль-

татах не зафіксовано. 
 

Таблиця 3.20 ‒ Виразність рівнів тривожності у фахівців ГПРЗ МНС України 

у різних умовах виконання завдань за призначенням 

Вид  

тривожності 

Рівень 

виразності 

1 серія 

(%) 

2 серія 

(%) 
φ* 

Високий 2,15 4,50 0,78 

Помірний 18,35 25,00 1,93 

Низький 79,50 70,50 1,47 

Високий 10,49 36,20 3,44* 

Помірний 37,61 49,85 1,68 

Низький 51,90 13,95 4,06** 

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01 
 

Отримані дані дозволяють підтвердити описану вище закономірність 

щодо підвищення рівня реактивної тривожності у фахівців ГПРЗ у 2-ій серії 

діагностування.  

У 2-ій серії проведення дослідження показник високого рівня реактив-

ної тривожності зустрічається у достовірно частіше, аніж в 1-ій серії (36,20% 

проти 10,49% відповідно, при р ≤ 0,05).  

Відповідно суттєво поменшала кількість випробуваних, серед яких в 1-ій 

серії відмічався низький рівень реактивної тривожності (51,90% в 1-ій серії, 

13,95% в 2-ій серії). Результати в цьому випадку є достовірними на рівні p ≤ 0,01. 

Таким чином, спираючись на отримані результати, можна констатувати, 

що більш емоційно комфортними є показники рівнів тривожності при пер-

шому її замірюванні. Це дає підстави припустити, що саме такий рівень три-

вожності надає змогу рятувальнику більш ефективно виконувати свої функці-

ональні обов’язки при загальному збереженні стабільності психічного стану.  

Стосовно дослідження тривожності в 2-ій серії відмітимо, що гірські 

рятувальники при отримані сигналу «Збір» можуть демонструвати схильність 

до сприйняття загрози власній особистості, різним аспектам життєдіяльності 

та реагувати на це високою тривожністю. На додаток до цього можна припус-

тити, що такий стан буде спостерігатись майже в усіх випадках, які відрізня-

ються підвищеною складністю завдання. 
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Паралельно з вимірюванням реактивної та особистісної тривожності 

нами було проведено діагностику змін у загальному показнику рівня тривож-

ності особистості фахівців ГПРЗ у залежності від умов професійної ситуа-

ції. Отримані результати представлено в таблиці 3.21 та на рис. 3.9. 

Аналіз результатів дозволяє говорити про формування певної тенденції 

щодо підвищення рівня тривожності фахівців ГПРЗ у 2-ій серії тестування.  

Якщо при першому замірюванні тривожності її високий рівень було за-

фіксовано у 15,29% досліджуваних, то при повторному замірі, але за умов си-

гналу «Збір», кількість фахівців з високим рівнем тривожності збільшилась до 

21,16%.  

 

Таблиця 3.21 ‒ Загальний показник рівня тривожності у фахівців ГПРЗ в за-

лежності від умов виконання професійних завдань 

Рівні тривожності 
1 серія 

(%) 

2 серія 

(%) 
φ р 

Надвисокий (40-50 балів) - - - - 

Високий (25-40 балів) 15,29 21,16 2,45 0,05 

Середній з тенденцією 

до високого (15-25 балів) 
16,10 19,14 2,03 0,05 

Середній з тенденцією 

до низького (5-15 балів) 
25,00 24,10 0,76 - 

Низький (0-5 балів) 43,61 35,60 2,70 0,05 
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Рис 3.9 ‒ Загальний показник рівня тривожності у фахівців ГПРЗ в залежності 

від умов виконання професійних завдань 
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Відповідно зворотна тенденція спостерігається у випадку з фахівцями, у 

яких зафіксовано низький рівень тривожності – при другому замірюванні їх 

кількість достовірно зменшилась (43,61% проти 35,60% відповідно, при φ = 

2,70). Результати є дійсними на рівні р ≤ 0,05 в обох випадках. 

Також слід відмітити, що відносно виразності у випробуваних з серед-

нім з тенденцією до високого рівня тривожності також спостерігається збіль-

шення такого показника при другому замірюванні. Відмінності в результатах 

є достовірними на рівні р ≤ 0,05.  

Таким чином, можна говорити про тимчасове зниження рівня психоло-

гічної готовності гірських рятувальників до виконання діяльності в екстрема-

льних умовах при отриманні ними сигналу «Збір». 

3.6. Особливості представленості типологічного компоненту в стру-

ктурі професійно важливих якостей гірських рятувальників 

Отже, згідно з даними щодо важливості типологічних властивостей гір-

ських рятувальників в умовах виконання ними професійних завдань, нами 

було проведено дослідження основних характеристик нервової діяльності: рі-

вню процесів збудження, рівню процесів гальмування та рівню рухливості 

нервових процесів. Отримані дані представлені в таблиці 3.22. 

Отримані результати дозволили винайти низку достовірних розходжень 

щодо основних показників типологічних властивостей фахівців служби пошу-

ку та порятунку туристів. Так, можна констатувати, що у виразності всіх трьох 

показників спостерігається загальна тенденція щодо достовірного зниження їх 

виразності у фахівців 3-ї групи – низький рівень ефективності професійної дія-

льності, у порівнянні з колегами, які увійшли до 1-ї та 2-ї груп досліджуваних. 

Всі розбіжності у результатах виявились значущими на рівні р ≤ 0,05. 

 

Таблиця 3.22 ‒ Показники основних характеристик типологічних властивос-

тей фахівців ГПРЗ МНС України 

Показники   
1гр. 

(M±m) 

2гр. 

(M±m) 

3гр. 

(M±m) 

t 

(1, 2) 

t 

(1, 3) 

t 

(2,3) 

Процеси 

збудження 
44,22±1,32 43,12±1,10 30,05±1,03 0,67 2,57* 2,14* 

Процеси га-

льмування 
44,80±1,44 45,11±1,35 35,66±1,28 1,46 2,11* 2,51* 

Рухливість 

нервових 

процесів 

41,89±1,71 40,10±1,46 29,75±1,55 0,57 2,79* 2,47* 

Врівноваже-

ність  
0,98 0,95 0,84 0,28 1,32 1,17 

*р ≤ 0,05 
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При загальній оцінці можна побачити, що в 1-й та 2-й групах досліджу-

ваних превалюють процеси збудження (рівень вище середнього). Проте і по-

казник процесів гальмування також знаходиться в діапазоні рівня вище сере-

днього. Це може свідчити про те, що ці випробувані досить швидко розпочи-

нають роботу, є високо продуктивними в професійному плані. У них спосте-

рігається низький рівень стомлюваності, висока працездатність та витрива-

лість. Такі гірські рятувальники відрізняються високим рівнем самоконтролю, 

зібраністю, пильністю, рішучістю та сміливістю. 

Розглядаючи результати виразності показників типологічних властиво-

стей гірських рятувальників 3-ї групи, до їх характеристик можна додати на-

ступне. Ці фахівці здебільшого відрізняються дещо повільними реакціями на 

зовнішні подразники, вони не так швидко розпочинають роботу, характери-

зуються посередніми показниками в професійній діяльності. Крім цього, у 

них можна констатувати низьку витривалість та високу стомлюваність. Ці 

випробувані частіше демонструють імпульсивність, недостатній самоконт-

роль, шаблонність мислення, інертність. 

Показники врівноваженості фахівців дозволяють констатувати, що най-

вищий її показник відмічено в 1-й групі гірських рятувальників. А ось у 3-й 

групі досліджуваних винайдений показник виявився меншим ніж 0,85, що 

може говорити про те, що ці випробувані можуть відрізнятись неврівноваже-

ністю в сторону збудження, тобто процеси збудження не врівноважують со-

бою процеси гальмування. У такому випадку слід бути уважним щодо прояву 

у таких випробуваних сильних емоційних переживань, нестійкого настрою, 

агресивності, ризикованості, прагненні до мети, незважаючи ні на що, перео-

цінки своїх можливостей. 

Подальше вивчення особливостей сили нервової системи досліджува-

них різних груп показало наступні результати (табл.3.23.) 

 

Таблиця 3.23 ‒ Особливості основних властивостей нервової системи за пси-

хомоторними показниками фахівців ГПРЗ 

Сила НС 

1-а 

група 

(%) 

2-а 

група 

(%) 

3-я 

група 

(%) 

φ 

(1, 2) 

φ 

(1, 3) 

φ 

(2, 3) 

Сильна НС 53,16 45,25 30,56 1,58 2,49* 1,31 

Середньосильна НС 32,71 38,90 40,55 1,52 1,95 0,65 

Слабка НС - - 8,51 - 1,43 1,79 

Середньослабка НС 14,13 15,85 20,38 0,21 2,20* 1,37 

*р ≤ 0,05 

 

Відмітимо, що сила нервової системи характеризує межу дієздатності 

клітин головного мозку. Отже, наведені результати дозволяють говорити про 

те, що переважна більшість фахівців (53,16%), яким властива сильна НС, ха-

рактеризуються високим рівнем ефективності професійної діяльності. У порі-

внянні з 3-ю групою ці результати є дійсним на рівні р ≤ 0,05. Середня з тен-
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денцією до високої НС відмічена приблизно у треті фахівців 1-ї та 2-ї груп 

досліджуваних.  
Фахівців зі слабкою НС у цій групі випробуваних не винайдено. Проте 

в 3-й групі гірських рятувальників такий показник зафіксовано у 8,51%. У них 
же в групі більшість опитаних характеризується середньо сильною НС.  

Отже, дослідження особливостей типологічного компоненту професій-
но важливих якостей гірських рятувальників дозволило встановити, що най-
більш витривалими, сильними та стійкими є саме ті фахівці, які демонстру-
ють високі результати у професійній діяльності.  

Виявлені особливості професійно важливих якостей фахівців ГПРЗ до-
зволили нам отримати розгорнуту характеристику щодо їх  ролі в межах про-
фесійної діяльності гірських рятувальників. Це і обумовило подальший на-
прям дослідження, який полягав у проведенні всебічного психологічного ана-
лізу основних професійних завдань гірських рятувальників в аспекті розгляду 
їх крізь призму професійно важливих якостей фахівця. 

Висновки до розділу 

1. Аналіз рейтингової структури виразності мотивів обрання рятувальни-
ками ГПРЗ своєї професії показав, що для фахівців 1 групи найголовнішими 
професійними мотивами є: 1) обрання професії за прикладом друзів та знайо-
мих, які працюють в ГПРЗ; 2) змістовий інтерес до роботи в рятувальних під-
розділах; 3) сімейна традиція; 4) прагнення до роботи, пов’язаної з наданням 
допомоги іншим людям; 5) прагнення до морального задоволення від роботи. 

У 2 групі фахівців перелік провідних мотивів обрання професії утвори-
ли наступні: 1) прагнення до роботи, пов’язаної з наданням допомоги іншим 
людям; 2) сімейна традиція; 3) можливість мати стабільний заробіток; 4) не-
задоволеність  колишньою роботою; 5) змістовий інтерес до роботи в рятува-
льних підрозділах.  

Фахівці 3 групи при обранні професії керувались наступними мотива-
ми: 1) прагнення до ризику, небезпеки, можливості проявити себе; 2) сімейна 
традиція; 3) можливість мати стабільний заробіток; 4) незадоволеність коли-
шньою роботою; 5) змістовний інтерес до роботи в рятувальних підрозділах. 

При дослідженні виразності потреб фахівців служби пошуку та ряту-
вання туристів було встановлено, що матеріальні потреби є найбільш актуа-
льними для фахівців 2-ї та 3-ї груп досліджуваних.  

Потреби у безпеці для досліджуваних  3-ї групи, майже не існує. У фа-
хівців-рятувальників 1-ї та 2-ї груп досліджуваних, навпаки, ця потреба є до-
сить актуальною.  

Потреби з категорії соціальних, в 1-й групі є незадоволеними, а в 2-й та 
3-й групах досліджуваних  є частково задоволеними. Потреба у є актуальною 
для випробуваних 3-ї групи. У 2-ій групі фахівців ця потреба знаходиться в 
зоні часткової задоволеності.  

Потреба у самовираженні є найбільш актуальною для випробуваних 1-ї 
групи – високий рівень ефективності професійної діяльності. У випробуваних 
2-ї та 3-ї груп ця потреба не є виразною.  
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Проведений аналіз мотиваційної сфери рятувальників ГПРЗ дозволяє 
стверджувати, що фахівців 1-ї та 2-ї груп досліджуваних відрізняє більш про-
дуктивна її тенденція, а випробуваних 3-ї групи – споживча. 

2. Проведене оцінювання професійно важливих якостей гірських ряту-
вальників дозволило встановити, що головними в їх діяльності виявились мо-
торні якості (узгодженість рухів з процесами сприйняття; стійкість до статич-
них навантажень; здатність швидко діяти в умовах дефіциту часу; швидка ру-
хова реакція на несподівані подразники); інтелектуальні якості (здатність роз-
глядати проблему з декількох боків; здатність схоплювати суть основних вза-
ємозв’язків, властивих проблемі; уміння з усього обсягу обирати необхідну 
інформацію; вміння робити висновки з суперечливої інформації; здатність 
ухвалювати правильне рішення за недостатності необхідної інформації) та  
вольові якості (уміння точно виконувати розпорядження; наполегливість; зда-
тність до тривалої праці без погіршення якості, зниження темпу; здатність 
тривалий час зберігати високу активність; вміння брати на себе відповідаль-
ність у складних ситуаціях). 

За результатами факторного аналізу наведений перелік було розширено 
та доведено, що основними групами професійно важливих яостей гірських 
рятувальників є якості, які утворюють когнітивний, комунікативний, вольо-
вий та типологічний компоненти. 

3. При оцінці когнітивного компоненту в структурі професійно важли-
вих якостей гірських рятувальників встановлено, що фахівці, які відрізняють-
ся середнім рівнем ефективності професійної діяльності, демонструють най-
вищу сформованість показника здатності до узагальнення та аналізу інфор-
мації. Показник гнучкості процесів мислення є максимально виразним у пра-
цівників ГПРЗ, які характеризуються високим рівнем ефективності професій-
ної діяльності у порівнянні з випробуваними 2-ї та 3-ї груп досліджуваних.  
При цьому рівень емоційної деструкції є достовірно вищим в  3-й групі гірсь-
ких рятувальників.  

4. Дослідження впливу висотних сходжень на пізнавальні функції фахів-
ців під час навчальних тренувань показав, що фахівці з найменшим досвідом 
роботи в ГПРЗ демонструють достовірно нижчі показники перемикання ува-
ги, ніж їх більш досвідчені колеги. Подальша оцінка пізнавальних якостей 
показала, що  перешкоди у вигляді дощу та зниженого парціального тиску ки-
сню в повітрі чинять негативний вплив на показники уваги рятувальників.  

5. Особливості дослідження якостей комунікативного компоненту пока-
зали, що в групі максимально ефективних гірських рятувальників спостеріга-
ється тенденція до прояву емпатії на високому рівні. Більшість випробуваних 
2-ї групи схильні демонструвати високий та середній рівні прояву емпатії.  А 
от в групі найменш ефективних фахівців ГПРЗ відмічено більшість тих, хто 
характеризується середнім рівнем прояву емпатійних тенденцій. При цьому 
приблизно 20% фахівців цієї групи відрізняються низьким та дуже низьким 
рівнем прояву емпатії. Високий рівень емпатії є більш властивим для най-
більш професійно ефективних гірських рятувальників.  Дуже низький рівень 
емпатії є властивим лише для низько ефективних рятувальників. 
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Для фахівців служби пошуку та рятування туристів, які відрізняються 

високим рівнем професійної ефективності, найбільш притаманним типом по-

ведінки в умовах конфлікту є «співробітництво». Тип поведінки в умовах 

конфлікту «змагання» найчастіше зустрічається в 3-й групі досліджуваних. 

«Уникання», як тип  поведінки в умовах конфликту, відмічено лише в 2-й та 

3-й групах гірських рятувальників. Відмічено, що найбільша кількість випро-

буваних, які в умовах конфлікту використовують тип поведінки «компроміс», 

належить до 1-ї групи, а найменша – до 3-ї групи.   

6. Дослідження вольового компоненту дозволили відзначити існування 

суттєвих розходжень у виразності рівнів нервово-психічної стійкості у ряту-

вальників ГПРЗ. Відмічено, що максимально стійкими є найбільш ефективні 

фахівці – 74,22% проти 61,10% в 2-й групі та проти 45% в 3-й групі. Середній 

рівень НПС представлено більш менш на однаковому рівні у всіх трьох гру-

пах випробуваних.  Низький рівень є властивим для 8,65% опитаних фахівців 

з середніми показниками ефективності професійної діяльності та для 22,12%  

- з низькими.  

Вивчення тривожності гірських рятувальників показало, що рівень си-

туативної тривожності зростає відповідно до ускладнення умов виконання 

професійної діяльності. При цьому показники особистісної тривожності прак-

тично не змінюються. 

7. При дослідженні якостей типологічного компоненту встановлено, що 

в 1-й та 2-й групах фахівців спостерігається гармонійна представленість як 

процесів збудження, так і  процесів гальмування.  

Показники врівноваженості нервових процесів дозволяють констатува-

ти, що найвищий їх показник відмічено в 1-й групі гірських рятувальників. А 

ось у 3-й групі досліджуваних винайдений показник виявився меншим ніж 

0,85, що може говорити про те, що ці випробувані відрізняються неврівнова-

женістю в сторону збудження, тобто процеси збудження не врівноважують 

собою процеси гальмування. 

Дослідження особливостей типологічного компоненту професійно важ-

ливих якостей гірських рятувальників дозволило встановити, що найбільш 

витривалими та стійкими є саме ті фахівці ГПРЗ, які демонструють високі ре-

зультати у професійній діяльності. 
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РОЗДІЛ 4 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ  

РЯТУВАЛЬНИКІВ ГПРЗ МНС УКРАЇНИ  

4.1. Загальні положення методики проведення психологічного ана-

лізу професійного завдання рятувальника гірського пошуково-

рятувального загону МНС України 

Професійна діяльність гірського рятувальника являє собою яскравий 

приклад діяльності, здійснюваної в умовах, часто пов’язаних із небезпекою 

для життя, можливістю отримання травм, обмороження, каліцтва, відповіда-

льністю за помилки, невдачі та промахи. При цьому нерідко порушується ре-

жим їжі, сну та відпочинку. У деяких випадках виконання завдань приходить-

ся на темний час доби, погані кліматогеографічні та природні умови. 

У залежності від впливу різних навантажень на гірських рятувальників 

виявляються два типи психічних станів.  

По-перше, активні, що супроводжуються підйомом, зібраністю, і, як на-

слідок, вони характеризуються успішним виконанням завдання, що вирішу-

ються.  

По-друге, негативні, що ускладнюють діяльність і перешкоджають до-

сягненню поставлених цілей. Вони виражаються у тривозі, невпевненості, бо-

язні, пригніченості, апатії, почутті приреченості й т. ін. 

Загальними положеннями психологічного аналізу професійної діяль-

ності є: 

 оцінка чинників, що впливають на психіку рятувальників, включе-

них у професійну діяльність; 

 виявлення психологічних труднощів рятувальників у вирішенні 

конкретних професійних завдань; 

 оцінка психологічної стійкості рятувальників до впливу психотрав-

муючих чинників; 

 прогнозування рівня психічної напруженості рятувальників у ході 

виконання професійних завдань, а також необхідної психологічної допомоги; 

 розробка пропозицій з використання в ході занять різноманітних 

прийомів, способів і засобів психологічної підготовки; 

 вироблення загальних рекомендацій з питань психологічної роботи. 

Так, наприклад, у Кримських горах на Ялтинській яйлі у 1987 році у 

ході проведення пошуково-рятувальних робіт загинув рятувальник (в умовах 

нічного підйому Ялтинська ГПРГ потрапила у сніжну лавину). По даним по-

шуково-рятувальним роботам психологічного аналізу зазнали: професійне за-

вдання кожної гірської пошуково-рятувальної групи, які були задіяні на ПРР; 

обстановка в епіцентрі сходу сніжної лавини на момент отримання і на період 

виконання завдання; властиві йому зовнішні та внутрішні чинники, здатні як 

позитивно, так і негативно впливати на психіку конкретного рятувальника, а 

також характер цього впливу; можливості різних категорій рятувальників до 
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протидії чинникам екстремальної обстановки; психологічні труднощі, здатні 

вплинути на виконання рятувальниками професійних завдань; ступінь впливу 

можливих психологічних труднощів на результати професійної діяльності ок-

ремих рятувальників, пошуково-рятувальних груп; міра готовності або него-

товності гірських рятувальників (низька ефективність виконання професійно-

го завдання, відхід від виконання окремих функцій або ухилення від їх вико-

нання взагалі), найбільш доцільні заходи зі зниження рівня впливу на підлег-

лих негативних чинників і активізація впливу на них позитивних чинників.  

При з’ясуванні завдання визначалися рівень його новизни, ступінь не-

сподіванки для конкретного рятувальника (зв’язки, ГПРГ), дефіцит інформа-

ції для виконання завдання, небезпека, дискомфорт і т. ін. Велика увага при-

ділялася вивченню обстановки безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації та 

властивих їй психологічних особливостей. 

Досвід показує, що більшість керівників підрозділів МНС сприймають 

негативні чинники та психологічні труднощі, що виникають у підлеглих, не 

як природні явища, властиві екстремальній обстановці, а як часткові чинни-

ки легковажності, упущень у професійній діяльності. У результаті нерідко 

прагнуть їх не помічати, нехтують ними і не враховують у заходах із віднов-

лення і підтримки боєздатності підрозділу. Тим часом їх прагнення «не помі-

чати» зовсім не виключає існування у гірських рятувальників психологічних 

труднощів індивідуальної та групової властивості. 

В екстремальній обстановці у деяких фахівців можуть виникати такі 

психологічні труднощі: страх прийняття рішення, доцільного в даній обста-

новці, яке проте, йде в розріз з установками; незадоволення своєю роллю при 

призначенні виконувати обов’язки, не пов’язані з основною професійною дія-

льністю, або обов’язки рангом нижче посади; розгубленість у діях, постійний 

дискомфорт унаслідок постійно виникаючих проблем, що нагромаджуються 

та вирішуються; складність вибору стилю спілкування з когами; напруже-

ність міжособистісних відносин; обмеженість тем спілкування; стриманість у 

висловленні власної думки і складність її висловлення; неоднозначне вира-

ження групових настроїв. 

Враховуючи досвід та існуючі погляди на проблему психологічного 

аналізу в професійній діяльності, ми застосовували нижченаведену методику 

аналізу професійного завдання. У даному варіанті вона наводиться стосовно 

завдання для  гірських пошуково-рятувальних загонів.  

Структурно методика включає чотири аналітичні блоки: 

1. Професійне завдання і властиві йому характеристики; 

2. Обстановка в зоні надзвичайної ситуації й характеристика основних 

чинників, які сприяють виконанню (невиконанню) професійного завдання; 

3. Характеристика психологічних труднощів; 

4. Можливі варіанти дій, допідготовки рятувальників або їх викорис-

тання. 

Розглянемо зміст кожного блоку психологічного аналізу професійного 

завдання.  
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4.1.1. Професійне завдання, психологічні особливості його виконан-

ня та вимоги, що висуваються до психіки гірського рятувальника 

У вивченні професійного завдання важливим є визначення психологіч-

них передумов його успішного виконання. Вони, у свою чергу, і формують 

шкалу вимог до психіки рятувальника ГПРЗ МНС України. 

Кожне професійне завдання має свої психологічні особливості, які виті-

кають з її змісту, умов виконання, складу учасників, передбачуваних наслід-

ків і т. ін. Отже, якщо за зовнішніми «контурами» професійне завдання  має 

велику схожість з тими, що виконувалися раніше, то повний набір збігів дося-

гнути практично неможливо. Найбільш динамічними змінними, що відрізня-

ють дане професійне завдання від йому подібних, є загальні умови його вико-

нання та рівень психологічної готовності кожного рятувальника. Ці складові 

потребують експрес-технології активного вивчення та оцінки стосовно кож-

ної конкретної ситуації. 

Серед вимог до психіки особистості та психології групи при виконанні 

професійного завдання важливо враховувати: 

 мотивацію рятувальника, а також відповідність професійному за-

вданню соціально значущих, колективних або групових, професійних або дія-

льнісних та стимулюючих груп мотивів; 

 якісні параметри найбільш значущих пізнавальних, емоційних і во-

льових психічних процесів психіки рятувальника; 

 психологічну готовність рятувальника до дій у нештатних обстави-

нах і спрацьованість, згуртованість груп; 

 специфічні якості окремої особи або групи для виконання конкрет-

них професійних дій. 

4.1.2. Обстановка в зоні надзвичайної ситуації й характеристика ос-

новних чинників, які сприяють виконанню (невиконанню) рятува-

льником професійного завдання 

Загальновідомо, що виконання більшості професійних завдань пов’язане 

з різноманіттям властивих для них стресогенних чинників. Їх однозначної 

оцінки не існує, оскільки чинники можуть як позитивно, так і негативно 

впливати на хід виконання завдання і його результат. Більше того, один і той 

же чинник в один і той же час здатний стимулювати діяльність одного ряту-

вальника і створювати дискомфорт діям іншого. 

У практиці професійної діяльності виявляються як загальні й особисті-

сні, так і зовнішні та внутрішні, об’єктивні й суб’єктивні чинники. 

До загальних чинників звичайно відносять ті, які значно впливають на 

професійне завдання загалом, на модель його реалізації. 

Серед найбільш значущих чинників виділяють: 

 соціально-економічні (перш за все - соціальний статус рятувальника  

ГПРЗ МНС в країні); 

 соціально-демографічні (соціальні, кліматичні та природні умови 

виконання професійного завдання, відношення місцевого населення); 
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 екологічні, правові, етнокультурологічні та ін. 

До часткових чинників професійного завдання звичайно відносять ті, 

які істотно впливають на суб’єкт або об’єкт дій, а також на взаємообумовлені 

зв’язки й відносини. На відміну від «загальних» будь-який із часткових чин-

ників може бути зовнішнім або внутрішнім (об’єктивним або суб’єктивним) 

по відношенню до учасника виконання професійного завдання. До них відно-

сяться: 

 матеріально-технічні – забезпеченість професійного завдання техні-

кою та спеціальним спорядження, засобами управління, що викликають дові-

ру у рятувальників, задоволення їх потреб в умовах проведення пошуково-

рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт, стану стимулювання діяльності 

тощо; 

 організаційні – ступінь укомплектованості фахівців, що виконують 

професійне завдання, і злагодженість їх дій; стан дисципліни в групі й дисци-

плінованості окремих рятувальників; упевненість і твердість дій органів уп-

равління та ін.; 

 тактичні – наявність професійного (спеціального) досвіду й рівень 

службової виучки; наявність і характер психічних та санітарних втрат серед 

рятувальників та постраждалого населення; доцільність професійного завдан-

ня в загальній системі проведення пошуково-рятувальних (аварійно-

рятувальних) робіт; результати виконання інших професійних завдань і т. ін.; 

 соціально-психологічні – соціальний статус учасника виконання 

професійного завдання; особистий приклад керівного складу і товаришів по 

службі, їх відношення до професійного завдання; 

 рівень моральних і психологічних якостей; характер міжособистіс-

них відносин і т. ін.; 

 Внутрішніми чинниками професійного завдання є: 

 фізіологічні – ступінь втоми рятувальників (тривалість дій без відпо-

чинку), працездатність, безсоння, отримання травм, обмороження, хвороба, 

больовий шок і т. ін.; 

 психологічні – мотивація дій, погляди, установки, самооцінка, здіб-

ності, риси вдачі й т. ін. 

Різноманіття чинників професійного завдання, динамічність їх характе-

ристик внаслідок постійної зміни умов його виконання створюють безліч не-

відомих. Упорядкування та виділення найбільш значущих складають найваж-

ливіший етап аналітичної роботи керівника при виробленні управлінського 

рішення та організації дій рятувальників.  

4.1.3. Урахування психологічних труднощів гірських рятувальників 

у ході підготовки та виконання професійного завдання 

Психологічна трудність – це суб’єктивний стан (реакція) опірності пси-

хіки особистості на вплив зовнішніх і внутрішніх чинників (подразників) 

професійної діяльності та властивого їй спілкування. Носієм психологічної 

трудності є індивідуум. 
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У змістовному плані психологічні труднощі відображають якісні пара-

метри пізнавальних, емоційних, вольових і мотиваційних компонентів психі-

ки рятувальників.  

У той же час при виявленні характеру психологічних труднощів особи-

стості важливо враховувати такі їх показники: (1) силу і тривалість дії, (2) 

джерело виникнення, (3) спосіб їх вияву. 

Серед тих, що відносяться до першої ознаки, найбільш значущі дві групи. 

Занадто сильні – інтенсивно виникаючі гострі переживання особистості 

як реакція на повну або часткову втрату особливо важливих для неї потреб 

(природних, культурних), значущих ситуацій, відносин і т. ін. Такими чинни-

ками, можуть бути смерть близьких, друзів, раптова зміна в соціальному ста-

тусі тощо. 

Тривалі (хронічні) – це стійкі психічні напруження. Їх причиною мо-

жуть стати, наприклад, надмірне психічне, фізичне навантаження, трудність у 

зв’язку з відповідальністю за виконання завдання тощо. 

Серед тих, що відносяться до другої ознаки, мають місце такі психоло-

гічні труднощі, викликані особливостями різних етапів виконання професій-

ного завдання, як: 

 зумовлені несприятливими відносинами серед учасників виконання 

професійного завдання; 

 виниклі внаслідок ситуаційних впливів на рятувальників у процесі ви-

конання ними професійного завдання і т. ін. 

Серед тих чинників, що відносяться до третьої ознаки, мають місце такі 

психологічні труднощі, викликані декількома проблемами, що одночасно 

з’явилися, ніби «накладені одна на одну» (хронічними, ситуаційними, надси-

льними й т. ін.) або такими, що протікають зі зміщенням початку їх появи рі-

зноманітними проблемами; виникли від проблем, що послідовно з’являються 

в ході виконання професійних завдань одна за одною; не забезпечують нале-

жного відновлення духовних сил; закріплення психологічної рівноваги (фо-

нового стану психіки). 

Поєднання вищезазначених труднощів у певні моменти дій рятувальни-

ка ГПРЗ МНС може мимовільно змінити весь алгоритм його поведінки, тому 

необхідне прогнозування різних варіантів дій рятувальника й раціональної 

його підготовки.  

4.1.4. Можливі варіанти дій, допідготовка й участь гірського ряту-

вальника у виконанні професійного завдання  

Наявність у рятувальника ГПРЗ МНС різноманітних психологічних 

труднощів передбачає і можливий характер його дій при виконанні професій-

ного завдання, наявність значного числа помилок або окремих упущень, що 

знижує ефективність його дій (темпи виконання дій, що запізнюються, пору-

шення послідовності, нестійкість ритму дій і т. ін.), пропуск окремих дій у 

виконанні професійного завдання, що ведуть до часткового його невиконання 

або досягнення лише деяких його результатів (пропуск через неуважність, че-
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рез нерозуміння їх значущості або усвідомлено тощо), відмова від виконання 

професійного завдання в період підготовки до нього, на одному з трьох етапів 

або напередодні досягнення результату (непоясненність дій рятувальника 

ГПРЗ МНС у відповідальні моменти дій, відхід в себе або, навпаки, надмірна 

реверсивність дій і т. ін.).  

Припущення про професійні можливості гірського рятувальника пе-

редбачає вибір варіантів доцільної його участі у виконанні поставленого за-

вдання, наприклад, стосовно ситуацій, викладених вище, рятувальник може 

бути включений до складу учасників виконання професійного завдання, але 

під обов’язковим контролем досвідчених фахівців на всіх етапах його вико-

нання. Переважнішим може бути рішення про включення такого працівника у 

виконання професійного завдання після нетривалої адаптації, тобто після йо-

го певної посиленої підготовки. І нарешті, найбільш прийнятний варіант – 

включення рятувальника в професійну діяльність як резерв при організації 

спеціальної підготовки. Рішення на її проведення може включати: відпрацю-

вання елементів психологічної підготовки, реалізацію заходів з психологічної 

підтримки. 

Проведення спеціальної підготовки істотно змінює реакцію особистості 

рятувальника на вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, перетворює зміст 

психологічних труднощів і силу їх вияву в професійній діяльності.   

Методика психологічного аналізу професійного завдання дозволяє ви-

значити і сформулювати набір пропозицій для керівника підрозділу, який ор-

ганізовує професійну діяльність, а також для фахівців з тилового та медично-

го забезпечення. Вибір того або іншого варіанта виконання професійного за-

вдання цілком визначається рівнем відповідності його вимогам психологіч-

них показників особистості рятувальника й обставинами, що дозволяють або 

не дозволяють проведення заходів спеціальної професійної підготовки. 

Для проведення аналізу психологічного змісту професійних завдань 

гірського рятувальника необхідно класифікувати основні етапи та професійні 

завдання, які зобов'язані виконувати ці фахівці згідно з різними нормативно-

правовими документами, що регламентують їхню діяльність.  

4.2. Класифікація професійних завдань гірських рятувальників 

Професійну діяльність, що виконує гірський рятувальник, можна поді-

лити на такі групи: 

1. Професійна діяльність, що пов'язана з виконанням оперативних 

дій під час проведення пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) ро-

біт. У свою чергу оперативні дії розподіляються на зимовий та літній пе-

ріоди: 

1) пошук і рятування потерпілих у засніженій гірській та лісовій місце-

вості; 

2) робота з пошуку та транспортування потерпілих у місцях сходу сні-

жних лавин;  
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3) надання долікарської допомоги та транспортування потерпілих з 

гірськолижних схилів; 

4) пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи на складному 

гірському рельєфі; 

5) пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи у спелеологіч-

них районах; 

6) забезпечення безпеки під час проведення туристсько-спортивних 

змагань; 

7) забезпечення профілактичних заходів щодо туристичної діяльності 

(реєстрація туристів у пунктах); 

8) пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи та забезпечення 

безпеки під час проведення спортивних змагань на гірських річках; 

9) пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи на зруйнованих 

висотних житлових будівлях та промислових об’єктах; 

10) висотні роботи в умовах міста. 

За командою «Збір» оперативний черговий, в залежності від характеру 

НС, збирає пункт або групу (час збору рятувальників до 2-х годин), які виїж-

джають до місця НС. Оперативний черговий у разі необхідності може бути 

замінений та виїхати разом з іншими рятувальниками.  

Екстремальність, підвищений ризик, загроза здоров’ю та життю – це 

чинники, які висувають до особистості гірського рятувальника підвищенні 

вимоги при виконанні оперативних дій. 

Сенсорні задачі: необхідна надійна робота всіх аналізаторів, особливо 

слухового, зорового та вестибулярного.  

Перцептивні та аттенційні задачі в екстремальних умовах діяльності 

гірського рятувальника стоять ті ж самі, але вимоги до них різко збільшуються. 

Мнемічні задачі висувають вимоги до функціонування двох видів пам'-

яті: довготривалої та оперативної. Оперативна пам'ять використовується для 

збереження знову сприйнятої інформації протягом відносно короткого про-

міжку часу або для того, щоб викликати із свідомості деяку частину інформа-

ції, яка зберігається в довгостроковій пам'яті. 

Інформація про оперативну обстановку та показники приладів з орієн-

тування на місцевості зберігається в оперативній пам'яті, інформація про ал-

горитм дій при пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) або ліквідації 

НС, правила користування спеціальним спорядженням, екіпіровкою та техні-

кою, засобами індивідуального та колективного захисту тощо, зберігаються в 

довгостроковій пам'яті гірського рятувальника. 

Мнемічні задачі містять у собі: а) запам'ятовування; б) збереження; в) 

точне і своєчасне відображення; г) забування інформації, що втратила свою 

актуальність. 

Мажинітивні задачі. На підставі різнорідної інформації гірський ряту-

вальник будує складний, просторово-часовий, динамічний образ маршруту 

транспортування або ліквідації НС, керуючись яким приймає всі рішення.  

Мажинітивні задачі включають: а) створення адекватного уявлення на 
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основі отриманої  інформації про оперативну обстановку; б) з'єднання цих 

уявлень у єдиний складний образ; в) оперування цими представленнями, їхню 

перебудову, що дозволяє передбачати зміни оперативної обстановки. 

До перерахованих раніше психомоторних задач додається вміння стій-

ко переносити монотонію. 

Розумові задачі. При роботі гірських рятувальників в екстремальному 

режимі більш складні, численні та різноманітні. Фахівцю потрібно: а) виявити 

взаємозв'язок між елементами оперативної ситуації (наприклад, часом коли 

зник зв'язок із об’єктом пошуку, метеорологічними умовами, наявністю сил 

та засобів, місцями підходів/під'їздів/посадок/спуску/підйому у район виник-

нення НС, місцем розташування постраждалих, їх фізичний стан, шляхи тра-

нспортування постраждалих до медичного закладу та ін.; б) оцінити операти-

вну обстановку; в) вибрати один з відомих алгоритмів, більш адекватний для 

ліквідації цієї НС; г) прогнозувати зміни оперативної обстановки на основі 

знання закономірностей її динаміки; д) прийняти правильне рішення у особ-

ливих та екстремальних умовах, знайти спосіб для реалізації цього рішення і 

визначити необхідну послідовність дій. 

2. Професійна діяльність під час добового/щоденного чергування 

(режим очікування). 

Режим чергування у пошуково-рятувальних загонах, в залежності від 

специфіки регіону, є: 

 добовим (відповідальний один оперативний черговий, інші рятува-

льники можуть бути у підрозділі для виконання різних завдань, наприклад, 

технічне обслуговування техніки та спорядження, складання документації, 

тренування згідно плану з професійної підготовки); 

 щоденним (відповідальний один оперативний черговий, але уночі 

перебуває вдома, зв'язок із підрозділом на цей час здійснюється за допомогою 

CD-MA, мобільного або радіостанції,  інші рятувальники можуть бути у під-

розділі для виконання різних завдань, наприклад, технічне обслуговування 

техніки та спорядження, складання документації, тренування згідно плану з 

професійної підготовки). 

При виконанні цієї групи професійної діяльності сенсорні задачі в чис-

тому вигляді перед гірським рятувальником виникають дуже рідко. Тому мо-

жна вважати, що професійна діяльність на цьому етапі не висуває підвищених 

вимог до зорової та слухової чутливості. Досить мати звичайний рівень фун-

кціонування всіх аналізаторів. 

Перцептивні задачі ‒ це задачі сприйняття за допомогою аналізаторів 

цілісних предметів і явищ трудового процесу та сукупності їхніх окремих 

властивостей і просторово-тимчасових характеристик. Зростаюче значення 

цих задач у трудовому процесі  - одна з відмінних рис сучасного автоматизо-

ваного виробництва і характерної для нього операторської діяльності [86]. 

Перцептивні задачі в діяльності гірського рятувальника пов'язані як із 

зоровим, так і зі слуховим аналізаторами. Завдання сприйняття як безпосере-

дньої (інструктаж), так і опосередкованої технічними пристроями (радіотеле-
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фон, внутрішній телефонний зв'язок) мови виникає перед ними часто. Для цієї 

задачі характерна спеціальна службова мова, знання якої є обов'язковою умо-

вою правильного її прийому та виконання команд. 

З перцептивними задачами органічно пов'язані аттенційні. За допомо-

гою уваги організується виконання посадових обов’язків під час чергування, 

при обслуговуванні спеціального спорядження, екіпіровки та техніки, відпра-

цювання нормативів з професійної підготовки та участь у спортивних змаган-

нях. До аттенційних завдань гірського рятувальника відносяться: а) задачі 

збереження стійкої уваги; б) необхідність своєчасно переключати увагу з од-

ного об'єкта на іншій з оптимальною швидкістю в необхідній послідовності; 

в) розподіл уваги на ряд істотних елементів робочої ситуації. 

Особливе місце при обслуговуванні спеціального спорядження, екіпіро-

вки та техніки, відпрацювання нормативів з професійної підготовки та участь 

у спортивних змаганнях належить психомоторним задачам, таким як: а) ав-

томатизованість та швидкість виконання основних операцій; б) добра коор-

динація рухів; в) здатність до виконання рухів протягом тривалого часу; г) 

м’язова витривалість та сила. 

Мнемічні задачі висувають вимоги до функціонування в основному 

довгострокової пам’яті. Гірський рятувальник повинен пам’ятати правила 

експлуатації спеціальної техніки, спорядження, обладнання, екіпіровки, засо-

бів захисту органів дихання, засобів оперативного зв'язку, приладів з орієнту-

вання на місцевості. Також гірський рятувальник повинен зберігати у пам'яті 

організацію та ведення пошуково (аварійно) - рятувальних робіт пов’язаних з 

різними формами рельєфу та особливостями пори року, з використанням ге-

лікоптера, катамарана, квадроцикла, плани реагування на надзвичайні ситуа-

ції на об’єктах і територіях, що обслуговуються, особливості надання першої 

медичної допомоги, основні способи роботи під час гасіння пожеж, пошуку 

постраждалих у зоні пожежі, їх транспортування та евакуації з небезпечної 

зони, основи цивільного захисту, правила безпеки, інструкції з охорони праці, 

законодавчі та нормативні документи, що діють у сфері аварійно-рятувальної 

служб та ін. 

При роботі гірського рятувальника в режимі добового/щоденного чер-

гування розумові задачі виявляються менш складними, ніж у екстремальному 

режимі. Але фахівцю треба вміти визначати необхідну послідовність дій при 

відпрацюванні нормативів з спеціальної професійної підготовки, встановити 

причину виниклих пошкоджень спеціального спорядження, екіпіровки та те-

хніки, аналізувати інформацію, що надходить. 

3. Тренувальна діяльність (професійна підготовка). 

Професійна підготовка є основним фактором забезпечення готовності 

підрозділів ГПРЗ до виконання покладених на них завдань. Програма профе-

сійної підготовки оперативного складу гірських пошуково-рятувальних заго-

нів МНС України передбачає комплекс річних заходів спеціальної та попере-

дньої підготовки, спрямований на набуття рятувальниками оперативних під-

розділів необхідних теоретичних і практичних знань з основ альпінізму і ске-
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лелазіння, організації та ведення гірських пошуково (аварійно) - рятувальних 

робіт, пов’язаних з різними формами рельєфу та в печерах, підвищення фізи-

чної та топографічної підготовки, надання кваліфікованої першої медичної 

допомоги. 

До основних видів спеціальної підготовки рятувальників ГПРЗ відно-

сяться:  

1. Основи медичної підготовки; 

2. Організація та ведення пошуково (аварійно) - рятувальних робіт 

пов’язаних з різними формами рельєфу; 

3. Спеціально-технічна підготовка; 

4. Пошуково (аварійно) - рятувальні роботи з використанням гелікоптера; 

5. Підвищення фізичної підготовки; 

6. Пожежна підготовка; 

7. Топографічна підготовка; 

8. Зв'язок. 

Тренувальна діяльність гірського рятувальника складна, поєднує у собі 

багато видів спорту. Основні види психологічної діяльності та необхідні при 

цьому психологічні якості: мобілізуючо-функціональний (сенсорно-моторні 

якості, особливо здатність до мобілізації волі, завзятість, стійкість і здатність 

до оволодіння засобом пересування), координаційно-естетичний (творчі сен-

сорно-моторні якості), пов'язаний з ризиком (відчуття ризику, сміливість, са-

мовладання, рішучість, сприйнятливість, емоційна стійкість, технічні навички 

і здібності), колективно-евристичний (евристичні здібності «передбачення, 

тактичне чуття, стратегія, здатність до комбінації», комунікабельність, здат-

ність до співробітництва, здатність до володіння спеціальними знаряддями). 

4. Нетипові завдання гірських рятувальників: 

 ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій під час повені; 

 морські операції; 

 операції, що пов’язані із вилученням та транспортуванням вибухо-

вих речовин; 

 допомога представникам МВС України, СБУ України, прокуратури  

у розшуку громадян в важкопрохідній гірсько-лісовій місцевості; 

4.3. Основні вимоги до індивідуально-психологічних властивостей 

гірського рятувальника ГПРЗ МНС України 

 Вимоги до сенсорних і перцептивних властивостей. Основними па-

раметрами сенсорики людини є характеристики чутливості (абсолютні і ди-

ференціальні пороги) і сенситивність, тобто загальна характеристика розвит-

ку відчуттів, яка пов'язана з типологічними особливостями. Оскільки перцеп-

тивні задачі висувають вимоги до сенсорних властивостей, то для діяльності 

гірського рятувальника його сенсорні властивості важливі. З огляду на досить 

високий рівень та різноманітність сенсорних подразників, що діють на нього, 

можна вважати, що виконання посадових обов’язків висуває підвищені вимо-
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ги до сенсорних систем, особливо до зорової,  слухової чутливості та вести-

булярного апарату гірського рятувальника.  
Також важливою характеристикою, є незначна стомлюваність всіх аналі-

заторів, пов'язана із силою збуджувального процесу і балансом збудження і га-
льмування. Безперервний потік досить інтенсивних та різноманітних сигналів, 
характерний для діяльності гірського рятувальника, потребує від нього сенсор-
ної стійкості. Для екстремального режиму важлива також швидкість розвитку 
відчуттів, що лежить в основі сприйняття. Обидві ці властивості (сенсорна 
стійкість і швидкість розвитку відчуттів) мало піддаються тренуванню.  

Рішення перцептивних задач упізнання та ідентифікація об'єктів вима-
гає не стільки уроджених властивостей, скільки перцептивних вмінь. Наяв-
ність перцептивних еталонів, досвід зіставлення сприйманих сигналів з «ета-
лонними» образами пам'яті забезпечують успішне сприйняття інформації.  

Вимоги до аттенційних властивостей. Найважливіша з них ‒ вимога 
до стійкості уваги. Як показали дослідження вітчизняних учених-психологов 
[19; 32], стійкість уваги та пильність прямо залежать від сили збуджувального 
процесу. Звичайно, на успішність збереження стійкої професійної уваги 
впливають такі характеристики особистості, як відповідальність, службовий 
обов'язок. Розмаїтість діяльності сприяє збереженню стійкості. Однак при 
слабкому збуджувальному процесі зниження стійкості уваги неминуче. Тому 
згадана властивість нервової системи є прямим психологічним протипоказан-
ням до діяльності гірського рятувальника. 

Розподіл і переключення уваги пов'язані з рухливістю нервових проце-
сів. Звичайні, середні характеристики цих властивостей достатні для того, 
щоб сформувати на їхній основі аттенційні навички. 

Переключення уваги в умовах надзвичайної ситуації відбувається безу-
пинно. Воно може бути ситуативним, тобто визначатися переважно послідов-
ністю зовнішніх впливів, але може і підкорятися внутрішньому планові гірсь-
кого рятувальника, відбуватися за оптимальною, добре відпрацьованою схе-
мою. У цьому випадку увага перемикається на той або інший об'єкт із деякою 
установою. Наявність таких схем послідовності перемикання уваги для типо-
вих ситуацій являє собою основу вміння, міцне закріплення цієї послідовнос-
ті, що забезпечує швидке переключення уваги на той об'єкт, який в цей мо-
мент є найбільш значимим, утворює навичку переключення уваги. 

Оптимальна схема переключення уваги припускає не тільки відповідну 
послідовність актів переключення, але і правильний темп переключення уваги. 
Зайво швидкий темп стомлює працівника. При занадто повільному переклю-
ченні можна упустити важливі зміни в обстановці. Тому темп переключення 
уваги залежить від ступеня вірогідності таких змін. Оцінка ступеня мінливості 
ситуації в певний момент і передбачення ступеня мінливості ситуації в най-
ближчому майбутньому виробляються у гірського рятувальника в процесі при-
дбання професійного досвіду і є важливими компонентами аттенційних умінь.  

Другий, не менш важливий компонент ‒ оцінка значимості різних об'є-
ктів. На більш важливі об'єкти увага має переключатися більшу кількість ра-
зів, ніж на менш важливі. 
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Оцінка ступеня мінливості ситуації, оцінка значимості різних об'єктів, а 
також планування послідовності актів переключення в залежності від особли-
востей оперативної ситуації ‒ задачі розумові. Тому необхідно говорити про 
інтелектуальні компоненти аттенційних умінь. 

Аналогічно можуть бути охарактеризовані уміння розподілення уваги 
між декількома об'єктами. Може мати місце й одночасний прийом різнорідної 
інформації, що полегшується використанням різних аналізаторів (зорове 
сприйняття вогню і слухове сприйняття прохань про допомогу або команд 
командира). 

Рівномірна концентрація уваги на всіх об'єктах неможлива, понад те, 
вона не потрібна, тому що в процесі ліквідації надзвичайної ситуації і самі 
об'єкти мають неоднакове значення. У залежності від того, яке значення нада-
ється певному об'єкту в той чи інший відрізок часу, ступінь концентрації ува-
ги на цьому об'єкті беззупинно змінюється. І в цьому випадку має місце оцін-
ка значимості об'єкта ‒ інтелектуальний компонент аттенційної навички. 

Таким чином, практичне уміння розподіляти увагу припускає сформо-
вану схему динаміки розподілу уваги на різних елементах ситуації в залежно-
сті від етапу зміни цієї ситуації. А навички розподілу уваги означають звичне 
володіння такою схемою. 

Вимоги до мнемічних властивостей. Вимоги до обсягу довгостроко-
вої пам'яті гірського рятувальника звичайні, а до обсягу оперативної пам'яті 
досить високі. Високі вимоги висуває діяльність в екстремальних умовах до 
міцності і точності збереження інформації: занадто велика ціна помилки.  

Однією з головних умов успішного збереження і переробки інформації 
гірським рятувальником є володіння мнемічними та імажинітивними  умін-
нями. Мнемічне уміння - це уміння запам'ятовувати, зберігати, актуалізувати 
відомості, що зберігаються (уміння згадати саме те, що необхідно в цей мо-
мент в складних умовах), а також уміння відфільтровувати інформацію, яка 
вже використана і не буде потрібна надалі.  

Навичка забувати неприємні події ‒ важливий засіб збереження нерво-
во-психічного здоров'я гірського рятувальника. 

У той самий час імажинитивні уміння моделюють оперативну обстановку, 

змінюють її з урахуванням нової інформації й екстраполюють майбутні зміни. 

Вимоги до імажинітивних властивостей. В режимі чергування робо-

та гірського рятувальника не вимагає розглянутих імажинитивних навичок у 

повному обсязі. В екстремальному режимі роль образів уяви підвищується; 

прогнозування оперативної обстановки, створення програми дій в образній 

формі здобувають особливого значення.  

Вимоги до розумових властивостей. Ускладненні умови діяльності, 

безперервні зміни оперативної обстановки, велика відповідальність за життя 

людей й загроза своєму здоров’ю та життю – ці чинники висувають підвищені 

вимоги до швидкості протікання розумових процесів гірського рятувальника. 

Швидкість протікання розумових процесів пов'язана з природними типологі-

чними особливостями і не піддається змінам під впливом тренування. 
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Безсумнівне значення має взаємодія першої та другої сигнальних сис-

тем (образного і понятійного мислення).  

Для роботи в режимі чергування важлива аналітична функція мислення 

(аналіз, зіставлення, оцінка ситуацій, що виникали при різних надзвичайних 

подіях для відпрацювання оптимального алгоритму дій). В екстремальних си-

туаціях для створення плану дії, побудови нової концептуальної моделі пер-

шорядного значення набуває синтетична функція. 

Необхідно підкреслити також особливу роль такої властивості, як кри-

тичність мислення (що лежить в основі самоконтролю). 

Найважливіша й найвідповідальніша задача гірського рятувальника - 

прийняття рішень ‒ виникає переважно при роботі в екстремальному режимі. 

Що стосується психічних властивостей, необхідних для успішного ухвалення 

рішення, то треба підкреслити, що для виробки правильного рішення мають 

значення не тільки розумові, але і емоційно-вольові властивості особистості. 

За допомогою спеціального навчання і психологічної підготовки можна збі-

льшити ефективність підготовки до прийняття і реалізації рішень. 

Вимоги до психомоторних властивостей. Для професійної діяльності 

гірських рятувальників важливі швидкість і точність психомоторних реакцій, 

координація рухів, фізична витривалість, сила.  

Велику роль відіграє стійкість психомоторики до емоційних впливів. 

Вимоги до мовних і комунікативних властивостей. Мова гірського 

рятувальника повинна бути чіткою, впевненою і виразною. Саме завдяки мові 

він впливає на людей, які знаходяться в епіцентрі надзвичайної ситуації.   

Проведення пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт в 

природних умовах - складний процес. Поряд з ефективною працею кожного   

гірського рятувальника, для успішного вирішення завдань в екстремальних 

умовах надзвичайної ситуації потрібна їхня тісна взаємодія при спільному 

виконанні робіт, а також визначена взаємодія гірських рятувальників з  тури-

стами, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації. З якостей даної групи го-

ловними для гірських рятувальників є так званий когнітивний стиль, комуні-

кабельність та емпатія. 

Когнітивний стиль визначає такі особливості діяльності гірських ряту-

вальників, як їхня здатність відвернутися від зовнішніх умов, уміння виділяти 

в тій або іншій ситуації найбільш істотні, а не самі помітні риси, орієнтувати-

ся при ухваленні рішення на об’єктивну ситуацію, а не на наявні знання й до-

свід, якщо вони суперечать один одному, прагненням постійно контактувати 

(взаємодіяти) з іншими людьми. 

Комунікабельність характеризує такі особливості поведінки і діяльності 

гірських рятувальників, як спілкування з людьми й інтерес до них. Від цієї 

якості залежить здатність людини ефективно працювати в колективі. Недо-

статній рівень розвитку комунікабельності призводить до нездатності й відсу-

тності прагнення спілкуватися, до скутості і поганої орієнтації в незнайомих 

ситуаціях, до того, що гірський рятувальник не виявляє ініціативу, уникає 

приймати самостійні рішення. 
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Емпатія - це здатність людини розуміти психічний стан іншого й співпе-

реживати йому. В той же час, це, в основному, пасивно споглядальне відно-

шення до переживань іншого, співпереживання або співчуття без прояву акти-

вності з метою надати йому дієву допомогу. Якість емпатії, безумовно, повин-

на бути розвинена у рятувальника, інакше в нього виникає стан байдужності до 

страждань інших людей, що негативно позначиться на виконанні ним пошуко-

во-рятувальних (аварійно-рятувальних робіт) в екстремальних умовах. 

Емоційно-вольові властивості. Вони набувають першорядного зна-

чення при роботі гірського рятувальника в екстремальному режимі. Витрим-

ка, самовладання, ініціативність, рішучість, сміливість впливають на успіш-

ність рішення оперативних задач, особливо в умовах дефіциту часу або непо-

вноти інформації. 

Ситуації, що потребують великих вольових зусиль, виникають часто і 

регулярно. Ступінь емоційної напруги різноманітна і коливається в широких 

межах від помірного до надто високого, тому вольові якості відіграють вирі-

шальну роль у формуванні стійкості гірського рятувальника до впливів вра-

жаючих факторів і психотравмуючих умов надзвичайної ситуації. Від рівня 

розвитку вольових характеристик залежить здатність гірського рятувальника 

діяти в умовах, пов’язаних з ризиком для його здоров’я і життя. Найбільш 

важливої з таких характеристик є емоційно-вольова стійкість.  

Недостатній рівень розвитку вольових характеристик може викликати 

підвищену сприйнятливість фахівця до впливу психотравмуючих умов над-

звичайної ситуації, утруднену його адаптацію, психічні і фізичні травми й ро-

злади, навіть повну нездатність діяти в екстремальних умовах, що може вияв-

лятися у формі паніки або повної бездіяльності. Це залежить від характеру за-

вдання, професійного досвіду і особистих якостей гірського рятувальника.   

Емоційну напругу викликає такий комплекс причин: вимушений темп 

діяльності, готовність до несподіваних ситуацій; певний ризик під час прове-

дення пошуково-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт, небезпека для 

життя в разі невірних або несвоєчасних дій; вплив факторів природного сере-

довища, психотравмуючих факторів; велика відповідальність за виконання 

завдань тощо.  

В оптимальному режимі важливою емоційно-вольовою функцією є збе-

реження активності та працездатності в умовах монотонної діяльності та в 

умовах стомлення, що поглиблюється. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що виконання рятувальником ГПРЗ 

МНС України кожного професійного завдання за призначенням відноситься 

до діяльності в особливих умовах та висуває до особистості цього фахівця 

підвищенні вимоги.  

Висновком проведеного аналізу стала наступна зведена таблиця (див. 

табл. 3.24.). 

Отримані під час психологічного аналізу дані надали змогу розподілити 

професійні завдання гірських рятувальників на загальні блоки та виділити в 

межах кожного з них основні професійно-важливі якості.  



 

 

1
1

1
 

 Таблиця 3.24 ‒ Основні професійні завдання гірського рятувальника ГПРЗ МНС України та їх психологічний зміст 
№ Професійні завдання Психологічний зміст 

1. 

Пошук і рятування потерпі-

лих у складних метеороло-

гічних умовах гірської та 

лісової місцевості 

- побудувати в уявленні образ дій щодо метеорологічної обстановки на маршруті 
ППР; 
- побудувати в уявленні образ дій щодо можливих шляхів підйому або спуску та спо-
собів рятування і транспортування; 
- вести радіообмін по засобам радіозв'язку, переговори по гучномовцю, чітко переда-
ючи команди і повідомлення, зберігаючи спокійний тон у  екстремальній ситуації; 
- переключати увагу з одного об’єкта на інший при проведенні ППР;  
- бути стійким до перепаду температур та тиску в умовах середньогір'я;  
- мати професійну спостережливість; 
- мати здатність до передбачення, тактичного чуття, стратегії; 
- мати здатність до комбінації; 

2. 

Робота з пошуку та транс-

портування потерпілих у мі-

сцях сходу сніжних лавин 

- вміти помічати незначні зміни в досліджуваному явищі природного середовища 
(схід лавини тощо);  
- вибирати при спостереженні матеріал, необхідний для розв’язання проблеми (фраг-
менти одягу або спорядження постраждалого, який знаходиться у місці сходження 
лавини);  
- бути здатним до самоспостереження на маршруті ППР;  
- вміти окомірно визначати відстані, кути, розміри; 
- довгостроково вести ПРР (АРР), не погіршуючи якості та не знижуючи темпу; 

3. 
Надання долікарської допо-

моги та транспортування 

потерпілих з гірськолижних 

схилів 

-  вміти розподіляти та концентрувати увагу; 
- мати високий рівень емпатії; 
 - володіти навичками роботи з медичним інструментом; 
- вміти імпровізувати з підручним спорядженням щодо конструювання носилок, во-
локуш та підручних засобів для накладення шин; 

4. 
Пошуково-рятувальні (ава-

рійно-рятувальні) роботи на 

складному гірському рель-

єфі 

- здатність тривалий час зберігати стійку увагу;  
- вміти швидко розпізнавати невеликі відхилення від заданої форми; 
- володіти навичками роботи з гірсько-рятувальною технікою та спорядженням; 
- бути призвичаєному до висоти, швидко і впевнено виконувати на висоті всі профе-
сійні дії. 
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 Продовження таблиці 3.24 

№ Професійні завдання Психологічний зміст 

5. 

Пошуково-рятувальні (ава-

рійно-рятувальні) роботи у 

спелеологічних районах 

- вміти виконувати завдання  в обмеженому просторі (печерах, каменоломнях, карстро-

вих проваллях і т.д.).  

- вміти перемикатися від звичного способу дій (сидяча поза, ходьба) до робочої пози у 

спелеорайонах (просування поповзом, робота лежачи й т.д.); 

- мати стійкість до монотонії; 

6. 
Пошуково-рятувальні (ава-

рійно-рятувальні) роботи з 

використанням гелікоптера 

- мати автоматизованість та швидкість виконання основних операцій,  добру координа-

цію рухів, вестибулярний апарат,   зорово-моторну координацію, м’язову витривалість 

та силу; 

- мати стійкість до перепаду атмосферного тиску; 

7. Пошуково-рятувальні (ава-

рійно-рятувальні) роботи 

та забезпечення безпеки під 

час проведення спортивних 

змагань на гірських річках 

- мати здатність до виконання рухів протягом тривалого часу; 

- бути здатним до мобілізації волі, мати завзятість, стійкість і здатність до оволодіння 

засобом пересування; 

8. Пошуково-рятувальні (ава-

рійно-рятувальні) роботи 

на зруйнованих висотних 

житлових будівлях та про-

мислових об’єктах 

- виявляти емоційно-вольову стійкість, відповідальність, самоконтроль, низький рівень 

тривожності; 

- бути призвичаєному до висоти, швидко і впевнено виконувати на висоті всі професійні 

дії; 

- зберігати зібраність у непередбачуваних ситуаціях; 

9. Забезпечення безпеки під 

час проведення туристсько-

спортивних змагань 

 - мати здатність до володіння спеціальними знаряддями (спортивне та рятувальне спо-

рядження, техніка); 

10. 
Забезпечення профілактич-

них заходів щодо туристич-

ної діяльності 

(реєстрація туристів у пун-

ктах) 

- вміти чітко та логічно викладати свої думки;  

- вміння вести ділові переговори; 

-  здатність швидко встановлювати контакти з новими людьми; 

-  мати вміння узгоджувати свої дії з діями інших людей;  

- уміти дати об’єктивну оцінку діям інших людей 

-  мати здатність до впливу на людей; 
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Продовження таблиці 3.24 

№ Професійні завдання Психологічний зміст 

11. 

При виконанні вищезазна-

чених професійних завдань 

гірський рятувальник та-

кож повинен: 

- вести радіообмін по засобам радіозв'язку, переговори із потерпілими або його родича-

ми по мобільному телефоні; 

- мати узгодженість рухів з процесами сприйняття;  

- мати стійкість до статичних навантажень;  

- мати здатність швидко діяти в умовах дефіциту часу, прогнозувати зміни оперативної 

обстановки 

- вміти находити нові нестандартні рішення;  

- мати самовладання при конфліктах; 

- уміти точно виконувати розпорядження;  

- мати здатність до тривалої розумової праці без погіршення якості, зниження  

темпу;  

- запам’ятовувати оперативну ситуацію, зіставляти її зі своїм професійним досвідом; 

- здійснювати послідовність розумових та фізичних дій для реалізації алгоритму лікві-

дації НС. 

- вміти зберігати активність та високу працездатність в умовах стомлення, що збільшу-

ється. 

 

 

 

 

 



 

 114 

Відповідно до проведеного аналізу професійних завдань гірських ряту-

вальників було встановлено, що ефективне виконання кожної групи профе-

сійних завдань обумовлюється певними професійно важливими якостями гір-

ського рятувальника:  

1) пошук і рятування потерпілих у складних метеорологічних умовах 

гірської та лісової місцевості; робота з пошуку та транспортування потерпі-

лих у місцях сходу сніжних лавин; пошуково-рятувальні (аварійно-

рятувальні) роботи на складному гірському рельєфі  вимагають від фахівця 

наявності у них високого рівня професійно важливих якостей, які утворюють 

когнітивний компонент;  

2) надання долікарської допомоги та транспортування потерпілих з гір-

ськолижних схилів та забезпечення профілактичних заходів щодо туристич-

ної діяльності (реєстрація туристів у пунктах) вимагають від фахівців високо-

го рівня виразності якостей, які складають комунікативний компонент; 

3) пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи у спелеологічних 

районах; пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи з використанням 

гелікоптера; забезпечення безпеки під час проведення туристсько-спортивних 

змагань вимагають від гірських рятувальників високого рівня якостей, які ут-

ворюють типологічний компонент;  

4) пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи та забезпечення 

безпеки під час проведення спортивних змагань на гірських річках; пошуко-

во-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи на зруйнованих висотних житло-

вих будівлях та промислових об’єктах вимагають від фахівців ГПРЗ розвине-

ності якостей, які утворюють вольовий компонент. 

Таким чином, проведений розподіл професійно важливих якостей гір-

ських рятувальників у відповідності до психологічного змісту їх основних 

професійних завдань, дозволяє стверджувати, що провідними в структурі 

професійно важливих якостей є ті, які утворюють вищенаведені компоненти 

та саме їх рівень виразності обумовлює ефективність професійної діяльності 

фахівців ГПРЗ МНС України.  

Крім того, хочемо підкреслити, що наведений розподіл ПВЯ за напрям-

ками та змістом виконання професійних завдань цілком співпадає з результа-

тами факторного аналізу професійно важливих якостей гірського рятувальни-

ка, отриманих нами у ході дослідження.   

Висновки до розділу 

 1. Методика психологічного аналізу професійного завдання рятуваль-

ників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України структурно 

включає чотири аналітичні блоки: (1) професійне завдання і властиві йому 

характеристики; (2) обстановка в зоні надзвичайної ситуації й характеристика 

основних чинників, які сприяють виконанню (невиконанню) професійного за-

вдання; (3) характеристика психологічних труднощів; (4) можливі варіанти 

дій, допідготовка рятувальників або їх безпосереднє використання. 
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2. Ефективне виконання кожної з виділених та охарактеризованих у ході 

дослідження групи професійних завдань обумовлюється певними професійно 

важливими якостями гірського рятувальника:  

 пошук і рятування потерпілих у складних метеорологічних умовах гір-

ської та лісової місцевості; робота з пошуку та транспортування потерпілих у 

місцях сходу сніжних лавин; пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) ро-

боти на складному гірському рельєфі  вимагають від фахівця наявності у них 

високого рівня професійно важливих якостей, які утворили у ході нашого до-

слідження когнітивний компонент;  

 надання долікарської допомоги та транспортування потерпілих з гірсь-

колижних схилів та забезпечення профілактичних заходів щодо туристичної 

діяльності (реєстрація туристів у пунктах) вимагають від фахівців високого 

рівня виразності якостей, які склали у нашому дослідженні комунікативний 

компонент; 

 пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи у спелеологічних 

районах; пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи з використанням 

гелікоптера; забезпечення безпеки під час проведення туристсько-спортивних 

змагань вимагають від гірських рятувальників високого рівня якостей, які 

утворили у нашому дослідженні типологічний компонент;  

 пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи та забезпечення 

безпеки під час проведення спортивних змагань на гірських річках; пошуко-

во-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи на зруйнованих висотних житло-

вих будівлях та промислових об’єктах вимагають від фахівців ГПРЗ розвине-

ності якостей, які склали у нашому дослідженні вольовий компонент. 

3. Проведений розподіл професійно важливих якостей гірських рятува-

льників у відповідності до психологічного змісту їх основних професійних 

завдань, дозволяє стверджувати, що провідними в структурі професійно важ-

ливих якостей є ті, що утворюють вищенаведені компоненти та саме їх рівень 

виразності буде обумовлювати ефективність професійної діяльності фахівця 

гірського пошуково-рятувального загону ГПРЗ МНС України.  
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ВИСНОВКИ 

У монографії теоретично узагальнено та по-новому вирішено наукову 

проблему, що виявляється у професіографічному аналізі діяльності рятуваль-

ників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України. 

1. Аналіз результатів наукових досліджень показав, що професіографія, 

як метод вивчення професійної діяльності людини, була розроблена радянсь-

кими психотехніками у  20 – 30 роках ХХ століття, і на сьогодні має істотні 

досягнення, а послідовне проведення і подальше удосконалення основних її 

принципів відкриває перспективу урахування і правильного використання рі-

зноманітних аспектів конкретної трудової діяльності, зокрема, діяльності ря-

тувальника ГПРЗ МНС України.  

2. Професійна діяльність гірських рятувальників проходить в складних 

метеорологічних умовах гірської та спелеологічної місцевості та вимагає від 

фахівців певних знань, вмінь, неабиякої витривалості та психологічної підго-

товленості до виконання професійних завдань за призначенням.  

Основними факторами, які ускладнюють виконання гірськими рятува-

льниками професійних завдань за призначенням є: 

 недостовірна інформація або повна відсутність інформації, яка необ-

хідна для організації оперативних дій та прийняття відповідного рішення; 

 постійне нервово-психічне напруження, яке спричинено роботою в 

несприятливих погодних та санітарно-гігієнічних умовах, а в окремих випад-

ках, - необхідністю роботи в засобах індивідуального захисту дихання та тіла; 

 перебування у ситуації невизначеності завдання;  

 незвичність і важкість просторового орієнтування при виконанні за-

вдань за призначенням у незнайомій місцевості або у місцевості з обмеженою 

видимістю та прохідністю; 

 постійна загроза для життя і здоров’я, можливість виникнення пані-

ки в умовах висоти, замкненого простору, на лавинонебезпечній ділянці; 

 велика перевага фізичної праці, яка поєднується з важко координо-

ваними рухами і великим потоком інформації, з прийняттям відповідальних 

рішень та надмірною руховою активністю швидкісно-силового типу, що ви-

никає внаслідок високого темпу роботи з рятування людей, пошуково-

рятувальних робіт на скельних ділянках, перенесення індивідуального та гру-

пового спорядження, засобів для виживання на значні відстані;  

 неочікувані зміни кліматичних умов, що ускладнюють виконання 

оперативної задачі;  

 дискомфортний стан через перебування у спорядженні та засобах ін-

дивідуального захисту. 

3. Умови діяльності, в яких доводиться працювати рятувальникам ГПРЗ 

МНС, характеризуються сильнодіючими психотравмуючими факторами. 

Найбільш стресогенними є наступні ситуації професійної діяльності: попа-

дання під сніжну лавину; пошуки постраждалих на лавинонебезпечній ділян-

ці; пошуково-рятувальні роботи у горах в складних метеоумовах; транспор-
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тування потерпілого на скельному рельєфі; пошуково-рятувальні роботи в 

печерах; надання першої медичної допомоги постраждалим; вилучення та 

транспортування трупів; рятувальні роботи під час спортивно-туристичних 

змагань на гірських річках . 

Крім того, досвідченими фахівцями виділяються ще й нетипові профе-

сійні завдання, які доводилося їм виконувати та які також справляють негати-

вний потужний вплив на психіку гірського рятувальника. До таких професій-

них завдань увійшли: дії, пов’язані із піротехнічними заходами; ліквіда-

ція наслідків повені та морські операції, що притаманні  Кримському гірсь-

кому пошуково-рятувальному загону.  

4. У зв’язку з несприятливими умовами праці, у практично здорових 

людей, наприкінці виконання фактично кожного з завдань за призначенням, 

формуються реакції, характерні для патологічного функціонального стану ор-

ганізму. При інтенсивності фізичних навантажень в організмі рятувальника 

відбуваються морфологічні, функціональні та біохімічні зміни. Ці зміни, не 

встигаючи ліквідуватися за час відпочинку, накопичуються, що призводить 

до виникнення у фахівців гострих і хронічних перенапружень організму, які 

здатні переходити в захворювання.  

У структурі професійних хвороб гірських рятувальників домінуюче по-

ложення займають хвороби кістково-м’язової системи, травми м'язів та суг-

лобів, хвороби нервової системи та хвороби серцево-судинної системи. 

5. Аналіз рейтингової структури виразності мотивів обрання рятуваль-

никами ГПРЗ своєї професії показав, що для фахівців з високим рівнем ефек-

тивності професійної діяльності (перша група досліджуваних) найголовніши-

ми професійними мотивами є: (1) обрання професії за прикладом друзів та 

знайомих, які працюють в ГПРЗ; (2) змістовий інтерес до роботи в рятуваль-

них підрозділах; (3) сімейна традиція; (4) прагнення до роботи, пов’язаної з 

наданням допомоги іншим людям та (5) прагнення до морального задоволен-

ня від роботи. 

У фахівців з середнім рівнем ефективності професійної діяльності (дру-

га група досліджуваних) перелік провідних мотивів обрання професії утво-

рюють наступні мотиви: (1) прагнення до роботи, пов’язаної з наданням до-

помоги іншим людям; (2) сімейна традиція; (3) можливість мати стабільний 

заробіток; (4) незадоволеність  колишньою роботою; (5) змістовий інтерес до 

роботи в рятувальних підрозділах.  

Фахівці з низьким рівнем ефективності професійної діяльності (третя 

група досліджуваних) при обранні професії керувалися наступними мотивами: 

(1) прагнення до ризику, небезпеки, можливості проявити себе; (2) сімейна 

традиція; (3) можливість мати стабільний заробіток; (4) незадоволеність коли-

шньою роботою; (5) змістовний інтерес до роботи в рятувальних підрозділах. 

6. Серед професійно важливих якостей гірських рятувальників голов-

ними виявилися: моторні якості (узгодженість рухів з процесами сприйнят-

тя; стійкість до статичних навантажень; здатність швидко діяти в умовах де-

фіциту часу; швидка рухова реакція на несподівані подразники); інтелектуа-
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льні якості (здатність розглядати проблему з декількох боків; здатність схоп-

лювати суть основних взаємозв’язків, властивих проблемі; уміння з усього 

обсягу обирати необхідну інформацію; вміння робити висновки з суперечли-

вої інформації; здатність ухвалювати правильне рішення за недостатності не-

обхідної інформації) та  вольові якості (уміння точно виконувати розпоря-

дження; наполегливість; здатність до тривалої праці без погіршення якості, 

зниження темпу; здатність тривалий час зберігати високу активність; вміння 

брати на себе відповідальність у складних ситуаціях). 

За результатами проведеного в ході дослідження факторного аналізу 

наведений перелік було розширено та доведено, що основними групами про-

фесійно важливих якостей гірських рятувальників є якості, які утворюють ко-

гнітивний, комунікативний, вольовий та типологічний компоненти. 

7. При оцінці когнітивного компоненту в структурі професійно важли-

вих якостей гірських рятувальників встановлено, що фахівці, які відрізняють-

ся середнім рівнем ефективності професійної діяльності, демонструють най-

вищу сформованість показника здатності до узагальнення та аналізу інфор-

мації. Показник гнучкості процесів мислення є максимально виразним у пра-

цівників ГПРЗ, які характеризуються високим рівнем ефективності професій-

ної діяльності у порівнянні з випробуваними 2-ї та 3-ї груп досліджуваних.  

При цьому рівень емоційної деструкції є достовірно вищим в  3-й групі дослі-

джуваних.  

Дослідження впливу висотних сходжень на пізнавальні функції фахів-

ців показав, що фахівці з найменшим досвідом роботи в ГПРЗ демонструють 

достовірно нижчі показники перемикання уваги, ніж їх більш досвідчені ко-

леги.  

8. Особливості дослідження якостей комунікативного компоненту пока-

зали, що в групі максимально ефективних гірських рятувальників спостеріга-

ється тенденція до прояву емпатії на високому рівні. Більшість випробуваних 

2-ї групи схильні демонструвати високий та середній рівні прояву емпатії. А в 

групі найменш ефективних фахівців ГПРЗ відмічено більшість тих, хто хара-

ктеризується середнім рівнем прояву емпатійних тенденцій. При цьому приб-

лизно 20% фахівців цієї групи відрізняються низьким та дуже низьким рівнем 

прояву емпатії. Високий рівень емпатії є більш властивим для найбільш про-

фесійно ефективних гірських рятувальників.  Дуже низький рівень емпатії є 

властивим лише для низько ефективних рятувальників. 

Для фахівців служби пошуку та порятунку туристів, які відрізняються 

високим рівнем ефективності професійної діяльності, найбільш притаманним 

типом поведінки в умовах конфлікту є «співробітництво». Тип поведінки в 

умовах конфлікту «змагання» найчастіше зустрічається в 3-й групі досліджу-

ваних. «Уникання», як тип  поведінки в умовах конфлікту, відмічено лише у 

2-й та 3-й групах досліджуваних. Відмічено, що найбільша кількість випробу-

ваних, які в умовах конфлікту використовують тип поведінки «компроміс», 

належить до 1-ї групи, а найменша – до 3-ї групи.   
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9. Дослідження вольового компоненту дозволили відзначити існування 

суттєвих розходжень у виразності рівнів нервово-психічної стійкості у ряту-

вальників ГПРЗ. Відмічено, що максимально стійкими є найбільш ефективні 

фахівці – 74,22% проти 61,10% в 2-й групі та проти 45% в 3-й групі. Середній 

рівень НПС представлено більш менш на однаковому рівні у всіх трьох гру-

пах випробуваних.  Низький рівень є властивим для 8,65% опитаних фахівців 

з середніми показниками ефективності професійної діяльності та для 22,12%  

- з низькими.  

Вивчення  тривожності гірських рятувальників показало, що рівень си-

туативної тривожності зростає відповідно до ускладнення умов виконання 

професійної діяльності. При цьому показники особистісної тривожності прак-

тично не змінюються. 

10. При дослідженні якостей типологічного компоненту встановлено, 

що в 1-й та 2-й групах фахівців спостерігається гармонійна представленість 

як процесів збудження, так і  процесів гальмування.  

Показники врівноваженості нервових процесів дозволяють констатува-

ти, що найвищий їх показник відмічено в 1-й групі гірських рятувальників. А 

ось у 3-й групі досліджуваних винайдений показник виявився меншим ніж 

0,85, що може говорити про те, що ці випробувані відрізняються неврівнова-

женістю в сторону збудження, тобто процеси збудження не врівноважують 

собою процеси гальмування. 

Дослідження особливостей типологічного компоненту професійно важ-

ливих якостей гірських рятувальників дозволило встановити, що найбільш 

витривалими та стійкими є саме ті фахівці ГПРЗ, які демонструють високі ре-

зультати у професійній діяльності. 

11. Запропонована у монографії методика психологічного аналізу профе-

сійного завдання рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС 

України структурно включає чотири аналітичні блоки: (1) професійне завдан-

ня і властиві йому характеристики; (2) обстановка в зоні надзвичайної ситуа-

ції й характеристика основних чинників, які сприяють виконанню (невико-

нанню) професійного завдання; (3) характеристика психологічних труднощів; 

(4) можливі варіанти дій, допідготовка рятувальників або їх безпосереднє ви-

користання. 

12. Ефективне виконання кожної з виділених та охарактеризованих у 

ході дослідження групи професійних завдань обумовлюється певними профе-

сійно важливими якостями гірського рятувальника:  

 пошук і рятування потерпілих у складних метеорологічних умовах 

гірської та лісової місцевості; робота з пошуку та транспортування потерпі-

лих у місцях сходу сніжних лавин; пошуково-рятувальні (аварійно-

рятувальні) роботи на складному гірському рельєфі  вимагають від фахівця 

наявності у них високого рівня професійно важливих якостей, які утворили у 

ході нашого дослідження когнітивний компонент;  

 надання долікарської допомоги та транспортування потерпілих з гір-

ськолижних схилів та забезпечення профілактичних заходів щодо туристич-
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ної діяльності (реєстрація туристів у пунктах) вимагають від фахівців високо-

го рівня виразності якостей, які склали у нашому дослідженні комунікатив-

ний компонент; 

 пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи у спелеологічних 

районах; пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи з використанням 

гелікоптера; забезпечення безпеки під час проведення туристсько-спортивних 

змагань вимагають від гірських рятувальників високого рівня якостей, які 

утворили у нашому дослідженні типологічний компонент;  

 пошуково-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи та забезпечення 

безпеки під час проведення спортивних змагань на гірських річках; пошуко-

во-рятувальні (аварійно-рятувальні) роботи на зруйнованих висотних житло-

вих будівлях та промислових об’єктах вимагають від фахівців ГПРЗ розвине-

ності якостей, які склали у нашому дослідженні вольовий компонент. 

13. Проведений розподіл професійно важливих якостей гірських ряту-

вальників у відповідності до психологічного змісту їх основних професійних 

завдань, дозволяє стверджувати, що провідними в структурі професійно важ-

ливих якостей є ті, що утворюють вищезазначені компоненти та саме їх рі-

вень виразності обумовлює ефективність професійної діяльності фахівця гір-

ського пошуково-рятувального загону ГПРЗ МНС України.  

Потребує подальшого дослідження проблема розробки та створення 

психограм керівника гірського пошуково-рятувального загону, керівника гір-

ської пошуково-рятувальної групи та керівника гірського пошуково-

рятувального пункту. 
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Д О Д А Т К И



 

 

1
3

7
 

Додаток А 

Структура Головного управління Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби  

пошуку і рятування туристів МНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

1 

3 

4 5 3 3 5 4 

1 

1 

3 

1 

 

Оперативний 

відділ 

 

Відділ оператив-

но-чергової слу-

жби 

 

Інформаційно-
аналітичний відділ 

 

Відділ професійної 

підготовки 

 

Відділ матеріально-
технічного забезпе-

чення 

 

Планово-

економічний відділ 

Перший заступник начальника  

ДСАРСПРТ 

НАЧАЛЬНИК ДСАРСПРТ 

 

Заступники начальника   ДСАРСПРТ 

 

Помічник начальника  ДСАРСПРТ 

 

Помічник начальника  ДСАРСПРТ з 

медичного забезпечення 

 

Бухгалтерія 

 

  
Головний юрисконсульт 

 

Головний фахівець з кадрів 

 1 

Всього у Головному управлінні - 36 чол. 



 

 

1
3

8
 

Додаток Б 

Структура кримського  гірського  пошуково-рятувального загону 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст. начальника ГПРГ – 1 

Всього у групі – 10 чол. 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКА  ГПРГ 

Начальник ГПРГ– 1 

Заст. начальника ГПРГ– 1 

Всього у групі –  9 чол.  

ЯЛТИНСЬКА  ГПРГ 

НАЧАЛЬНИК ГПРГ– 1 

ЗАСТ. НАЧАЛЬНИКА ГПРГ– 1 

Всього у групі  – 12 чол. 

БАХЧИСАРАЙСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ– 1 

Заст. начальника ГПРГ– 1 

Всього у групі –  10 чол. 

ФЕОДОСІЙСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст. начальника ГПРГ-1 

Всього у групі  –  10 чол. 

 ГПРП  –  2 
Начальник пункту – 2 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 2 
Всього –  8 чол. 

 ГПРП  –  2 
Начальник пункту – 2 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 2 
Всього –  7 чол. 

 ГПРП  –  2 
Начальник пункту – 2 
Рятувальник – 6 
Водій авт. засобів – 2 
Всього –  10 чол. 

 ГПРП  –  2 
Начальник пункту – 2 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 2 
Всього –  8 чол. 

Командир загону 
 

Заступник командира загону  

з оперативної роботи 

Заступник командира загону  
з медичного забезпечення  

Заступник командира загону   

з професійної підготовки  

Заступник командира загону  
з МТЗ 

БУХГАЛТЕРІЯ            2 

ПРОВІДНИЙ  

ФАХІВЕЦЬ З КАДРІВ 

ПРОВІДНИЙ  

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

ПРОВІДНИЙ  

ЕКОНОМІСТ 

ВОДІЙ  

АВТОТРАНС. ЗАСОБІВ 

Г і р с ь к і  п о ш у к о в о -  р я т у в а л ь н і  г р у п и  
 

 ГПРП  –  2 
Начальник пункту – 2 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 2 
Всього –  8 чол. 

Всього у загоні  – 62 чол. 



 

 

1
3

9
 

Додаток В 

Структура Львівського  гірського пошуково-рятувального загону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст. начальника ГПРГ – 1  

Всього у групі  – 18 чол. 

 

СЛАВСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ– 1 

Заст. начальника ГПРГ– 1 

Всього у групі – 14 чол.  

 

РОЗЛУЧСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ– 1 

Заст. начальника ГПРГ– 1 

Всього у групі  – 10 чол. 

 

Львівський ГПРП  – 4 
Начальник пункту – 4 
Рятувальник – 8 
Водій автотранспорт-
них засобів – 4 
Всього – 16 чол. 

 

Славський  ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6 чол. 

 

Волосянський  ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6 чол. 

 

Розлучський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 2 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 4 чол. 

 

Командир загону 
 

Заступник командира загону  

з оперативної роботи 

Заступник командира загону  
з медичного забезпечення  

Заступник командира загону   

з професійної підготовки  

Заступник командира загону  
з МТЗ 

БУХГАЛТЕРІЯ            2 

ПРОВІДНИЙ  

ФАХІВЕЦЬ З КАДРІВ 

ПРОВІДНИЙ  

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

ПРОВІДНИЙ  

ЕКОНОМІСТ 

ВОДІЙ  

АВТОТРАНС. ЗАСОБІВ 

Г і р с ь к і  п о ш у к о в о - р я т у в а л ь н і  г р у п и  

 

Ровіньський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 2 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 4 чол. 

 

Всього у загоні  – 58 чол. 

Тернопільський ГП-
РП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5 чол. 
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Додаток Г 

Структура Закарпатського гірського пошуково-рятувального загону 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст. начальника ГПРГ – 1 

Всього у групі – 23  чол. 

Вишківський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5 чол. 

Ужгородський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6  чол.  

Міжгірський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5  чол. 

Воловецький   ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5  чол. 
 

РАХІВСЬКА  ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст.  начальника ГПРГ– 1 

Всього у  групі  – 28  чол. 

Ясінянський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 5 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 7  чол. 

Рахівський   ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6  чол. 
 
Говерлянський   ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 6 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 8 чол.  
 

Усть-Чорнянський ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5  чол. 

Командир загону 
 

Заступник командира загону  

з оперативної роботи 

Заступник командира загону  
з медичного забезпечення  

Заступник командира загону   

з професійної підготовки  

Заступник командира загону  
з МТЗ 

БУХГАЛТЕРІЯ            2 

ПРОВІДНИЙ  

ФАХІВЕЦЬ З КАДРІВ 

ПРОВІДНИЙ  

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

ПРОВІДНИЙ  

ЕКОНОМІСТ 

ВОДІЙ  

АВТОТРАНС. ЗАСОБІВ 

Всього у загоні – 62 чол. 
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Додаток Д 

Структура Івано-Франківського гірського пошуково-рятувального загону 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 

Ворохтянський ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 5 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 7 чол. 

Вигодський ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 2 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 4 чол. 

Буковельський ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 1 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 3 чол. 

Івано-Франківський 
ГПРП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6 чол. 

ВОРОХТЯНСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст. начальника ГПРГ– 1 

Всього у групі  – 18 чол. 

ВИГОДСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ – 1 

Заст. начальника ГПРГ – 1 

Всього у групі – 12 чол. 

ВЕРХОВИНСЬКА ГПРГ 

Начальник ГПРГ– 1 

Заст. начальника ГПРГ – 1 

Всього у групі – 18 чол. 

Бубнищівський ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 1 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 3 чол. 

Осмолодський ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 1 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 3  чол. 

Яремчанський ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6 чол. 

Верховинський  ГП-
РП 

Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 4 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 6 чол. 

 Косівський   ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5 чол. 

Вижницький ГПРП 
Начальник пункту – 1 
Рятувальник – 3 
Водій авт. засобів – 1 
Всього – 5 чол. 

Командир загону 
 

Заступник командира загону  

з оперативної роботи 

Заступник командира загону  
з медичного забезпечення  

Заступник командира загону   

з професійної підготовки  

Заступник командира загону  
з МТЗ 

БУХГАЛТЕРІЯ            2 

ПРОВІДНИЙ  

ФАХІВЕЦЬ З КАДРІВ 

ПРОВІДНИЙ  

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

ПРОВІДНИЙ  

ЕКОНОМІСТ 

ВОДІЙ  

АВТОТРАНС. ЗАСОБІВ 

Всього у загоні – 65 чол. 
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Додаток Е 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ГПРЗ 

 

Основні завдання ГПРЗ: 

 проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій та надзвичай-

них подій на об'єктах туристичної діяльності і територіях пошуково-

рятувальних робіт; 

 ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків на об'єктах 

туристичної діяльності і територіях; 

 виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захис-

ту від них населення і територій. 

 

Основні функції ГПРЗ: 

 забезпечення готовності підпорядкованих органів управління, сил і за-

собів до дій за призначенням; 

 пошук і рятування людей, надання їм у можливих межах першої меди-

чної допомоги, надання допомоги особам, які перебувають у небезпечному 

для життя і здоров'я стані на місці події та під час евакуації; 

 участь у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні 

ситуації на об'єктах туристичної діяльності і територіях, що обслуговуються 

формуваннями ГПРЗ. 

 

Основні завдання Головного Управління ГПРЗ: 
 забезпечення екстреного реагування підпорядкованих пошуково-

рятувальних формувань в зонах їх відповідальності на надзвичайні ситуації, 

що спричинені туристичною діяльністю; 

 загальне планування і контроль за проведенням підпорядкованими 

пошуково-рятувальними формуваннями в зонах їх відповідальності запобіж-

но-профілактичних заходів, що підвищують безпеку туризму; 

 координація дій пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних фор-

мувань, які залучаються до пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних 

робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та держа-

вного рівнів у зонах відповідальності. 

 

Основні завдання гірських пошуково-рятувальних загонів ГПРЗ: 
 запобігання та реагування на НС в гірських, лісових, спелеологічних 

районах та місцях масового відпочинку людей; 

 проведення профілактичних заходів пошуково-рятувального характеру 

щодо мінімізації наслідків НС та нещасних випадків, пов’язаних з діяльніс-

тю в туристичній галузі. 
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Режими функціонування формувань ГПРЗ: 

1. Режим повсякденної діяльності, який запроваджується у разі відсут-

ності НС (між аварійний період) при нормальній сейсмічній, гідрогеологіч-

ній і гідрометеорологічній обстановці(за відсутності епідемії, епізоотії та 

епітафії); 

2. Режим підвищеної готовності, який запроваджується при істотному 

погіршенні сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з 

одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення надзви-

чайної ситуації), у разі істотного погіршення стану довкілля або обстановки 

на потенційно небезпечних об'єктах туристичної діяльності і прилеглих до 

них територіях та ймовірності загрози виникнення НС; 

3. Режим діяльності у надзвичайній ситуації, який запроваджується 

при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах турис-

тичної діяльності і реагування на них; 

4. Режим діяльності у надзвичайному стані  - запроваджується в Укра-

їні або окремих її територіях у порядку, визначеному Конституцією Украї-

ни(254к/96-ВР) та Законом України «Про надзвичайний стан». 
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Додаток К 

ПРОФЕСІОГРАФІЧНА АНКЕТА 

 

Шановний колего! 

 

Звертаємось до Вас, досвідченого фахівця, який практично виконує 

роботу з  пошуку та  рятування туристів, щоб отримати достовірні  відповіді 

на питання, які  у подальшому допоможуть розробити кваліфікаційні вимоги 

до працівників гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України. 

В анкеті поставлені питання, які відображають характер Вашої діяль-

ності, а відповіді  на них дадуть можливість визначити професійно важливі 

якості, які необхідні для успішного виконання службових обов'язків. 

Просимо Вас об'єктивно та відверто, як експертів з даного виду діяль-

ності, відповісти на поставлені запитання, уникаючи при цьому великої   кі-

лькості максимальних або, навпаки, мінімальних оцінок найбільш значимих 

якостей, так як це надалі ускладнить  їх аналіз та оцінку. 

В експертній оцінці важливе  значення має освітній та професійний 

потенціал експерта, тому просимо Вас повідомити про себе дані: 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРТА 

 

1. Вік (кількість повних років): _______________________________________ 

2. Спеціальне звання: _______________________________________________ 

3. Посада на цей час: _______________________________________________ 

4. Термін перебування на посаді: _____________________________________ 

5. Ваша попередня посада та стаж за нею: ______________________________ 

_____________________________________________ років _________ місяців 

6. Загальний стаж служби: ______ років _______________ місяців 

7. Освіта: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Участь у ліквідації наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій 

(де): ______________________________________________________________ 

_______________________________________________ з ______ по _______ 
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ПРОФЕСІОГРАФІЧНА АНКЕТА 

 рятувальника гірських пошуково-рятувальних загонів МНС України 

I. Загальні відомості про освіту 
1.1. Необхідний освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки 

       (потрібне підкреслити): 

а) повна загальна середня освіта;     

б) неповна вища освіта ; 

в) базова вища освіта;   

г)           повна вища освіта;    

1.2. Вид бажаної спеціальної підготовки (потрібне підкреслити): 

а) підготовка в гірському пошуково-рятувальному загоні; 

б) підготовка у вищому відомчому навчальному закладі МНС України 

в)          інше (що)  ________________________________________________  

 

ІІ. Основний зміст професійної діяльності за посадою 

 

2.1. Який найбільш оптимальний режим роботи та відпочинку для рятуваль-

ника (потрібне підкреслити): 

а) добове чергування; 

б)      щоденна робота (тривалість робочого 

дня)________________________ 

в)          змінна робота та тривалість відпочинку між змінами ______годин 

д)          безпосереднє виконання завдання за викликом; 

е)         інший (який саме?) ___________________________________________ 

  

2.2. Які типові завдання виконуєте Ви (перелічить): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2.3. Які нетипові завдання  виконуєте Ви (перелічить):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.4. Які завдання (дії) найчастіше становлять Вашу рятувальну діяльність 

(наприклад: спостереження, пошук, оцінка обстановки, планування пошуко-

во-рятувальних або аварійно-рятувальних заходів, сходження у гори, транс-

портування потерпілих, оцінка результатів своїх дій і т.д.) (вкажіть) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.5. Які завдання (дії) найчастіше виконуєте Ви під час навчально-

практичних зборів (укажіть) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2.6. Назвіть найбільш напружені моменти у Вашій службовій діяльності 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.7. Назвіть специфічні завдання, які відрізняють Вашу діяльність від діяль-

ності інших рятувальників: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.8. Перелічіть основні  (специфічні)  навички або уміння, якими 

обов’язково повинен володіти гірський рятувальник під час виконання слу-

жбових завдань____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.9. Які основні завдання покладають на Вас (перелічить) 

а) у повсякденній діяльності____________________________________ 

б) при проведенні пошуково-рятувальних робіт____________________ 

2.10. Чи вважаєте Ви обов’язковим проходження служби в ЗСУ та ін. війсь-

кових формуваннях для рятувальників ГПРЗ____________________________ 

2.11. Наскільки військова служба або служба в інших військових формуван-

нях впливає на якість виконання службових обов’язкі____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

III. Предметні та функціональні особливості діяльності  рятувальника 

ГПРЗ 

3.1. Основні знаряддя праці за посадою (перелічить які): 

а) інструменти й найпростіші пристосування _____________________  

б) прості механізми й прилади _________________________________  

в) складні технічні пристрої ___________________________________  

3.2. Темп діяльності (потрібне підкресліть): 

а) змушений; 

б) вільний. 

3.3. Ритм діяльності (потрібне підкреслити): 

в) монотонний; 

г) змінний. 

3.4.  Динаміка дій (потрібне підкресліть): 

а) робота в цілому різноманітна; 

б) робота монотонна. 

3.5.   Рівень новизни, нестандартності завдань, які Ви вирішуєте. Як часто 

доводиться відпрацьовувати нові, нестандартні ввідні (потрібне підкреслити): 

а) часто; 

б) іноді; 

в) ніколи. 

3.6. Рівень динамічного й статичного фізичного навантаження на Вас у про-

цесі діяльності (потрібне підкреслити): 

а) перевага значних динамічних навантажень (біг, плавання, сходження 

у гори, подолання перешкод, транспортування потерпілих і т.д.); 
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б) перевага значних статичних навантажень (перебування в одній позі 

тривалий час _______ годин, ________хвилин); 

в) поєднання  значних динамічних і статичних навантажень; 

г) інше (що саме?)  ________________________________________ 

3.7. Рівень визначеності завдань, які вирішуєте Ви в ході службової діяльно-

сті (потрібне підкреслити); 

а)  повна визначеність  (є повна інформація про обстановку); 

б)  неповна  визначеність (є часткова інформація про обстановку); 

в)  повна невизначеність  (інформація про обстановку відсутня); 

г) інше_______________________________________________________ 

3.8. Обсяг інформації,  що переробляється у процесі діяльності (потрібне 

підкреслити): 

а) великий; 

б) середній; 

в) малий. 

3.9. Рівень небезпеки при виконанні спеціальних завдань (потрібне  підкре-

слити): 

а) високий (наявність небезпеки при виконанні всіх спеціальних за-

вдань); 

б) середній (наявність небезпеки при виконанні деяких спеціальних за-

вдань); 

в) виконання типових спеціальних завдань практично  небезпечно. 

3.10. Рівень небезпеки при виконанні навчально-практичних завдань (потрі-

бне підкреслити): 

а) високий (наявність небезпеки при виконанні всіх навчально-

практичних завдань; 

б) середній (наявність небезпеки при виконанні деяких навчально-

практичних  завдань); 

в) виконання типових  навчально-практичних завдань практично безпечно  

3.11. Який інтелектуальний рівень потрібен для виконання типових спеціа-

льних (навчально-практичних) завдань (потрібне підкреслити): 

а) високий; 

б) середній; 

в)  не має значення 

3.12. Який у Вас фізичний рівень для виконання типових спеціальних (на-

вчально-практичних ) завдань (потрібне підкреслити): 

а) високий; 

б) середній; 

в) низький. 

3.13. Який у Вас  емоційний і нервово-психічний рівень при виконанні спе-

ціальних завдань (потрібне підкреслити); 

а) високий; 

б) середній; 

в) низький. 
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3.14. Який у Вас  емоційний і нервово-психічний рівень при  виконанні на-

вчально-практичних завдань (потрібне підкреслити): 

а) високий; 

б) середній; 

в) низький. 

3.15. Чи доводиться Вам у службовій  діяльності  безпосередньо зустрічати-

ся з трупами потерпілих  (потрібне підкреслити): 

а) так; 

б) ні. 

 

IV. Умови праці рятувальника ГПРЗ 

4.1. 1.  У яких умовах освітленості частіше Ви працюєте в ході виконання по-

шуково-рятувальних або аварійно-рятувальних робіт (потрібне підкреслити): 

а)  нормальних; 

б) знижених (менше 200-300 люкс). 

4.1.2. У яких  температурних умовах  навколишнього середовища частіше 

Вам приходиться працювати в ході виконання  пошуково-рятувальних або 

аварійно-рятувальних робіт (потрібне підкреслити): 

а)  підвищених (вище + 25  С); 

б)  комфортних 

в)  знижених ( нижче  -15  С) . 

г)  перепаду температур. 

4.1.3. У яких умовах відносної вологості повітряного середовища найчастіше 

Вам приходиться працювати в ході виконання  пошуково-рятувальних або 

аварійно-рятувальних робіт (потрібне підкреслити): 

а) підвищеної  (більше 80%); 

б) нормальної (50-80%); 

в) зниженої (менше 50%); 

г) перепадів відносної вологості повітря. 

4.1.4.  При якому стані повітряного середовища найчастіше Вам приходиться 

працювати в ході виконання пошуково-рятувальних або аварійно-

рятувальних робіт  (потрібне підкреслити): 

а) зниженого змісту кисню; 

б) підвищеного змісту (парціального тиску) кисню; 

в) підвищеного змісту вуглекислого газу в повітрі; 

г) підвищеного змісту шкідливих домішок; 

д) наявності штучних газових сумішей; 

е) нормального газового складу повітря. 

4.1.5. Використання Вами індивідуальних засобів захисту при виконанні фу-

нкціональних обов'язків в умовах проведення пошуково-рятувальних або 

аварійно-рятувальних робіт (потрібне підкреслити): 

а) постійно; 

б) періодично; 

в) ніколи. 
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4.1.6.  При виконанні функціональних обов'язків Ваша діяльність здійсню-

ється в умовах (потрібне підкреслити): 

а) монотонного шуму високої, середньої, низької інтенсивності; 

б) короткочасних шумів високої, середньої, низької інтенсивності, які  

в) відсутності шуму. 

4.1.7.  При виконанні функціональних обов'язків Ваша діяльність здійсню-

ється в умовах (потрібне підкреслити): 

а) постійної вібрації високої, середньої, низької інтенсивності; 

б) ударних і знакозмінних перевантажень (хитавиця, тряска й ін.); 

в) періодичних вібрацій високої, середньої, низької інтенсивності; 

г) відсутності вібрації. 

4.1.Ваша основна робоча поза (потрібне підкреслити): 

а) стоячи; 

б) стоячи, при обмеженні переміщень; 

в) рухаючись; 

г) сидячи; 

д) лежачи (напівлежачи). 

 

4.2. Екологічні умови діяльності 

 

4.2.1. Основну частину робочого часу Ви проводите (потрібне підкреслити): 

а) на відкритому повітрі; 

б) у приміщенні (мобільному, стаціонарному); 

в) в інших умовах_______________________________________________ 

4.2.2. Основну частину робочого часу в якому приміщенні  Ви проводите  

(підкресліть) : 

а) обсягом менше 3 куб. м; 

б) обсягом  3-10 куб. м; 

в) обсягом більше 10 куб. м. 

4.2. 3.Ваша діяльність здійснюється в умовах запиленості повітря ( потрібне 

підкреслити): 

а) високої; 

б) середньої; 

в) низької; 

г) її відсутності. 

4.2.4. Інші екологічні умови (які?)_____________________________________ 

  

V. Соціально-психологічні фактори діяльності 

 

5.1.  Характер Вашої службової діяльності (потрібне підкреслити): 

а) переважно виконавська; 

б) переважно керівна; 

в) інша (яка?) ___________________________________________  
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5.2. Ваша діяльність здійснюється (потрібне підкреслити): 

а) у складі малої групи (до 10 чол.); 

б) у складі середньої групи (від 10 до 30 чол.); 

в) у складі великої групи ( більше 30 чол.); 

г) індивідуально. 

5.3.Чи маєте Ви можливості професійного росту (вкажіть, які): 

__________________________________________________________________ 

5.4. Вкажіть, які посади може займати гірський рятувальник в порядку про-

сування по службі__________________________________________________ 

5.5.   Опосередкованість службових контактів при виконанні службових обо-

в'язків (потрібне підкреслити): 

а) спілкування здійснюється безпосередньо; 

б) спілкування здійснюється за допомогою технічних пристроїв; 

в) спілкування здійснюється за допомогою умовних сигналів; 

г) інші види спілкування _______________________________  

5.6. Які контакти з "зовнішнім" соціальним середовищем переважають при 

виконанні службових обов'язків (потрібне підкреслити): 

а) діяльність тривалий час проходить в ізольованих умовах; 

б) діяльність проходить в умовах соціальних контактів; 

в) інше (що саме?) ________________________________________  

5.7. Характер взаємодії з іншими пошуково-рятувальними групами (пункта-

ми), потрібне підкреслити: 

а) працюєте ізольовано від інших підрозділів, поза зоною прямої види-

мості; 

б) з іншими пошуково-рятувальними групами (пунктами)  не взаємоді-

єте; 

в) працюєте разом з іншими підрозділами.  

 

VI. Фактори, що впливають на якість діяльності рятувальника  з пошу-

ку та рятування туристів ГПРЗ 

 

6.1. Яка різниця в ефективності діяльності рятувальників між фахівцями, що 

мають спеціальну професійну та спеціальну фізичну підготовку й не мають її 

(потрібне підкреслити): 

а) значна; 

б) не значна; 

в) різниці немає. 

6.2. Скільки часу необхідно рятувальнику, призначеному на посаду, для 

стійкого оволодіння даною професією _______________________________ 

6.3. Яке значення мають професійно важливі якості рятувальника-

альпініста для виконання спеціального завдання (потрібне підкреслити): 

а) вирішальне значення; 

б) несуттєве значення. 

 



 

 151 

6.4. Оцініть за 5-и бальною шкалою значущість перелічених нижче особис-

тісних якостей, психічних властивостей і функцій (табл. А. 1) для успішного 

виконання рятувальником МНС України своїх функціональних обов’язків, 

користуючись при цьому такою інтерпретацією шкали: вищий ступінь зна-

чущості 5 балів, нижчий – 1 бал: 

 

Таблиця К.1 ‒ Анкета професійно важливих якостей рятувальника з пошуку 

та рятування туристів ГПРЗ МНС України 

№ 

п/п 
Професійно важливі якості Бал 

1 2 3 

1. Прагнення особисто брати участь у реалізації об’єктивних соціально 

значущих цілей професії 

 

2. Домінування соціально значущих мотивів, намірів, професійних інте-

ресів, схильностей, ідеалів у професійній діяльності 

 

3. Прагнення до самореалізації та досягнення успіху у професійній дія-

льності 

 

4. Конкретне уявлення про плани на майбутнє, пов’язані з обраною 

професією 

 

5. Направленість на змістовну продуктивну працю  

6. Адекватне ставлення до людей професії  

7. Усвідомлення вимог професії до особистості  

8. Позитивне ставлення до професії на основі принциповості, поряднос-

ті, патріотизму, почуття обов’язку 

 

9. Усвідомлення необхідності переборювати труднощі, пов’язані з про-

фесією 

 

10.  Усвідомлення необхідності морального  вибору  у професійній діяль-

ності  

 

11.  Спрямованість на підвищення власного соціального статусу шляхом 

чесної праці 

 

12.  Наявність знань та умінь у сфері взаємодії зі спеціалістами інших ор-

ганів, громадянами, що ґрунтуються на високому рівні правосвідомо-

сті 

 

13.  Здатність установлювати емоційні контакти з різними учасниками 

спілкування, ураховуючи етнічні, мовні, статеві особливості, регіона-

льні традиції,  підтримувати з ними в необхідних межах довірливі ві-

дносини 

 

14.  Здатність розуміти внутрішній світ співрозмовника, його психологіч-

ні особливості, потреби, мотиви поведінки, стан психіки 

 

15.  Здатність до сміливих, рішучих, ініціативних дій  

16.  Доброзичливе, ввічливе ставлення до людей, уміння слухати партне-

ра по діалогу 

 

17.  Вільне володіння вербальними і невербальними  засобами спілкування  

18.  Врівноваженість та самовладання в умовах загрози особистій безпеці  
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Продовження таблиці К.1 

1 2 3 

19.  Уміння в конфліктних ситуаціях проводити адекватну ситуації стра-

тегію комунікативної  поведінки, змінювати стиль спілкування 

 

20.  Наполегливість у подоланні труднощів  

21.  Здатність до співробітництва, досягнення компромісів  

22.  Розвинутий самоконтроль над емоціями, настроєм в екстремальних 

ситуаціях 

 

23.  Схильність до розумного і виправданого професійного ризику  

24.  Підготовленість до самостійного виконання конкретних видів діяль-

ності 

 

25.  Високий рівень персональної професійної адаптації  

26.  Уміння вирішувати типові професійні завдання та оцінювати резуль-

тати своєї праці 

 

27.  Здатність самостійно здобувати нові знання та уміння за фахом, ви-

вчати законодавство, підвищувати власну кваліфікацію 

 

28.  Адекватне уявлення про власні соціально-професійні характеристики, 

адекватна самооцінка 

 

29.  Здатність до постійного професійного росту, а також реалізації себе у 

професійній праці 

 

30.  Висока стресостійкість  

31.  Екстремальна професійна компетентність, тобто здатність діяти в  

умовах, що раптово ускладнилися 

 

32.  Професійна спостережливість  

33.  Розвинутий інтелект, прогресивний світогляд, ерудиція  

34.  Широкий кругозір  

35.  Знання іноземних мов  

36.  Гнучке, творче мислення, розумова працездатність, кмітливість  

37.  Аналітичний склад розуму, прогностичні здібності, уміння діяти тво-

рчо, нешаблонно 

 

38.  Розвинута уява, інтуїція, здатність до абстрагування, рефлексії  

39.  Сміливість, рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, уміння 

прогнозувати наслідки прийнятих рішень 

 

40.  Здатність до активності, ініціативності,  розпорядливості  

41.  Самостійність  

42.  Здатність організовувати діяльність підлеглих, ставити конкретні за-

вдання, згуртовувати колектив, виявляючи при цьому вимогливість і 

критичність 

 

43.  Почуття відповідальності за свої дії і вчинки  

44.  Організованість, зібраність, акуратність у роботі  

45.  Здатність досягати успіху у вирішенні службових справ  

46.  Здатність керувати власною поведінкою у критичних обставинах  

47.  Розвинуті адаптивні властивості нервової системи (сила, врівноваже-

ність, рухливість, чутливість, активність, динамічність, пластичність 

нервових процесів), що дозволяють на належному рівні зберігати 

працездатність у стані стомлення, адекватно реагувати на різні події 
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Продовження таблиці К.1 

1 2 3 

48.  Вміння нейтралізовувати деформуючий вплив професії  

49.  Достатній обсяг, швидкість і точність запам’ятовування та сприй-

мання 

 

50.  Оперативність, чіткість і критичність мислення  

51.  Розвинута пам’ять на зовнішність і поведінку людини  

52.  Здатність вести спостереження одночасно за великою кількістю 

об’єктів 

 

53.  Здатність швидко орієнтуватися в новій і незнайомій обстановці, оці-

нювати ступінь важливості інформації, що надходить 

 

54.  Стійкість функцій аналізаторів і якостей сприйняття (зорового, слухо-

вого, тактильного;  форми, розмірів, швидкості, обсягу тощо) 

 

55.  Перевага зорового каналу сприйняття  

56.  Стійка увага, її хороший розподіл, швидке переключення і великий 

обсяг 

 

57.  Здатність виділяти істотні ознаки, помічати незначні зміни в дослі-

джуваному об’єкті 

 

58.  Висока фізична витривалість, стійкість до фізичної втоми  

59.  Розвинута координація рухів, стійкість до тремору  

60.  Стійкість мовнорухових характеристик до психофізичних наванта-

жень, схильність швидко установлювати комунікативний контакт, чіт-

ко та ясно викладати свої думки 

 

61.  Здатність до різкої зміни виду діяльності  

62.  Здатність використовувати м’язову силу як вибухового, так і статич-

ного характеру 

 

63.  Володіння прийомами самозахисту і рукопашного бою, навичками 

стрільби зі штатної зброї 

 

64.  Вміння бачити декілька можливих шляхів і подумки визначати найе-

фективніший 

 

65.  Вміння відбирати з великої кількості інформації ту, яка необхідна для 

вирішення завдання 

 

66.  Вміння вести бесіду, діалог, аргументувати, доводити свою точку зору   

67.  ЗДАТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНО ВПЛИВАТИ НА ПІДЛЕГЛИХ У 

КРИТИЧНИХ ОБСТАВИНАХ, ЗАРЯДЖАТИ ЇХ ЕНЕРГІЄЮ, ОП-

ТИМІЗМОМ, УПЕВНЕНІСТЮ 

 

68.  Вміння дати об’єктивну оцінку діям підлеглих  

69.  Впевненість в своїх силах, можливостях  

70.  Здатність точно відтворювати точну інформацію в потрібний момент  

71.  Здатність розглянути проблему з декількох різних точок зору  

72.  Здатність брати на себе відповідальність за прийняті рішення та дії  

73.  Здатність логічно викладати свої думки в розгорнутому вигляді  

74.  Вміння давати чіткі, ясні, впевнені формулювання при постановці за-

вдань, доповіді 

 

75.  Здатність швидко знайти доцільну форму спілкування в залежності від 

психологічного стану та індивідуальних особливостей співрозмовника  
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Продовження таблиці К.1 

1 2 3 

76.  Здатність принаджувати до себе людей  

77.  Здатність розумно співвідносити особисті та ділові стосунки з оточу-

ючими людьми 

 

78.  Схильність до розумного та виправданого ризику  

79.  Здатність до активності, ініціативності, розпорядливості  

80.  Здатність відтворювати зоровий образ за словесним описом  

81.  Здатність розглянути проблему в цілому  

82.  Вміння робити висновки із суперечливої інформації  

83.  Вміння визначати характер інформації, необхідної для прийняття рі-

шення 

 

84.  Емоційна стійкість при прийнятті відповідного рішення  

85.  Здатність об’єктивно оцінювати свої досягнення, сили та можливості  

86.  Вміння узгоджувати свої дії з діями інших осіб  

87.  Здатність до вирішення своїх та чужих проблем  

88.  Здатність помічати незначні зміни в об’єкті спостереження  

89.  Здатність миттєво та точно відтворювати один раз почуте  

90.  Здатність легко запам’ятовувати словесно логічний матеріал  

91.  Точність рухів і здатність до швидкодії в умовах дефіциту часу  

92.  Здатність уникати  невдач у професійній діяльності  

93.  Здатність протягом тривалого часу  утримувати в пам’яті велику кіль-

кість інформації 

 

94.  Здатність до впізнання факту  

95.  Вміння швидко щось занотовувати  

96.  Аргументованість критичного аналізу ситуації  

97.  Здатність охоплювати суть головних взаємозв’язків, притаманних 

проблемі 

 

98.  Швидке звикання до нових умов  

99.  Упертість у подоланні виниклих труднощів  

100.  Збереження зібраності тривалий час  

101.  Відсутність дефектів мовлення  

102.  Здатність прогнозування результату подій з урахуванням ймовірності  

103.  Вміння підкорятись та точно виконувати приписи  

104.  Здатність помічати зміни в обстановці, не зосереджуючи свідомо на 

них увагу 

 

105.  Здатність мимовільного запам’ятовування матеріалу  

106.  Швидка реакція на неочікувані зорові подразники певними руховими 

діями 

 

107.  Здатність  тривалий час зберігати стійку увагу, незважаючи на втому 

та сторонні подразники 

 

108.  Здатність передавати свої уявлення, емоції або почуття за допомогою 

жестів, міміки, змін голосу 

 

109.  Здатність досягати поставленої мети  

110.  Сильний та виразний голос  
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Продовження таблиці К.1 

1 2 3 

111.  Здатність до швидкого розрізнення невеликих відхилень від певної 

форми 

 

112.  Здатність чітко й лаконічно формулювати розпорядження, повідом-

лення 

 

113.  Стійкість до перевантажень  

114.  Швидкий темп рухових дій  

115.  Швидка й точна рухова реакція на об’єкт, що рухається  

116.  Швидка адаптація до нових умов  

117.  Уміння зберегти працездатність в умовах аварійної ситуації, при дії силь-

них подразників і в напружених ситуаціях 

 

 

7. Назвіть інші якості, які на Вашу думку, відсутні в даному переліку, але є 

професійно важливими для даної професії та оцінить  ступінь їх важливості 

також за семибальною шкалою: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Назвіть Ваш  спортивний розряд та вкажіть, наскільки він важливий у ва-

шій професійній діяльності___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

9. Які ще важливі питання на Ваш погляд повинні бути, але не згадано в ан-

кеті?_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ВІДПОВІДІ! 

 

 

 

 



 

 156 

Додаток Л 

ОПИТУВАЛЬНИК ВИВЧЕННЯ МЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.  Досягнення високих професійних результатів. 

1.1.У виконанні трудових завдань 

1.2.У профпідготовці 

1.3. В освоєнні нових технічних засобів 

1.4. В освоєнні нових прийомів і способів праці 

2.  Досягнення почуття задоволеності. 

2.1. Професією 

2.2. Процесом і змістом конкретної праці 

2.3. Умовами праці 

2.4. Організацією праці 

2.5.  Трудовим колективом 

2.6.  Власним внеском, результатами 

3. Професійне вдосконалювання. 

3.1. Придбання нових професійних знань 

3.2.  Розвиток навичок й умінь 

3.3.  Підвищення підготовленості до діяльності в екстремальних умовах 

3.4.  Зниження небезпеки за рахунок кращої підготовленості й поінфор-

мованості 

4. Досягнення професійного (кар'єрного) росту. 

4.1.  Переведення на більш цікаву й престижну роботу 

4.2.  Заняття вищестоящої посади 

4.3. Придбання нових повноважень й обов'язків  

4.4. Розширення, шляхом кар'єрного росту своїх знань, кругозору в об-

раній професії, робітничому середовищі, про місце професії в навколишньому 

світі (підвищення кваліфікації) 

5.  Забезпечення безпеки й збереження фізичного, психічного здоров'я. 

5.1. Уникання небезпечних, шкідливих впливів, складних ситуацій, 

надмірних навантажень 

6.  Досягнення високого соціального статусу, його подальше підвищен-

ня. 

6.1. Досягнення поваги як фахівця, визнання професійних заслуг 

6.2. Повага як особистості, гарного товариша й співробітника 

7.  Встановлення й зміцнення особистих контактів, дружніх відносин. 

8.  Входження до складу неформальних груп за віковими, професійними 

й іншими інтересами. 

8.1.  Приналежність до кола близьких за духом і інтересами людей 

8.2. Причетність до екстремальної, "героїчної" професії 

9. Досягнення матеріальних благ. 

9.1. Для задоволення власних біологічних потреб (у їжі, одязі, житлі) 

9.2.  Для забезпечення родини 
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9.3. Для організації сімейного відпочинку 

9.4. Для великих придбань (предметів розкоші, дачі, автомобіля) 

9.5. Забезпечення навчання дітей 

9.6. Для накопичень, рахунку в банку 

9.7. Як показника соціального статусу 

10.  Досягнення результатів у самопізнанні (своїх можливостей, схиль-

ностей, інтересів, бажань, свого професійного статусу й рівня кваліфікації). 

11. Ідентифікація (порівняння, співвіднесення себе) з іншою, значимою 

людиною й бажання бути подібним йому. 

12. Особистісне самовдосконалення 

12.1. Розвиток професійних, психологічних і фізичних якостей 

12.2. Підвищення стійкості до впливу дії екстремальних факторів дія-

льності 

13.  Самореалізація (самовираження, твердження й відстоювання особи-

стих цілей, подань, установок і т.ін.) 

14. Пошук "гострих відчуттів". 

15. Прояв творчих здібностей. 

16. Уникання небажаних подій. 

16.1. Санкцій (покарання) 

16.2. Несприятливих і небезпечних ситуацій 

16.3. Емоційних переживань 
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Додаток М 

Таблиця М.1 – Факторна структура професійно важливих якостей фахівців 

ГПРЗ 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вміти окомірно визначати 

відстані, кути, розміри 
,470 ,111        ,207 

Цілеспрямованість  ,092 ,589     ,285    

Екстремальна професійна 

компетентність, тобто зда-

тність діяти в  умовах, що 

раптово ускладнилися 

 ,483       ,228  

Професійна спостережли-

вість ,896       ,591   

Вміти помічати незначні 

зміни в досліджуваному 

явищі природного середо-

вища 

,489       ,108   

Здатність тривалий час 

зберігати стійку увагу, не-

зважаючи на втому та сто-

ронні подразники 

,458        ,110  

Здатність         швидко пе-

реключати увагу з одного 

виду діяльності на інший 

,490     ,351     

Уміння розподіляти увагу 

при виконанні декількох 

функцій, завдань в умовах 

дефіциту часу 

,990      ,555    

Здатність керувати влас-

ною поведінкою у крити-

чних обставинах 

  ,366       ,184 

Неконфліктність     ,481 ,455      

Здатність до сміливих, рі-

шучих, ініціативних дій 
 ,421         

Врівноваженість та самов-

ладання в умовах загрози 

особистій безпеці 

 ,866        ,833 

Висока стресостійкість  ,371      ,349   

Схильність до розумного і 

виправданого професійно-

го ризику 

 ,428         

Здатність приймати пра-

вильні рішення при неста-

чі необхідної інформації 

або відсутності часу на її 

осмислення 

,212    ,119      
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Продовження таблиці М.1  
Уміння вибирати з вели-

кого обсягу інформації ту, 

яка необхідна для вирі-

шення завдання 

,646       ,083   

Аналітичний склад розу-

му, прогностичні здібнос-

ті 

,771      ,347    

Високий рівень емпатії    ,499       

Виконання завдань  в об-

меженому просторі 
  ,489   ,231     

Стійкість до монотонії 
 

 

 
,811    ,300   ,124 

Швидкість виконання ос-

новних операцій 
  ,921        

Добра координація рухів   ,271    ,094    

Зорово-моторна коорди-

нація 
  ,389        

Емоційно-вольова стій-

кість 
 ,810     ,567    

Відповідальність  ,587       ,341  

Самоконтроль  ,560   ,089      

Низький рівень тривож-

ності 
 ,397   ,119      

Зібраність  ,451     ,271    

Вміння чітко та логічно 

викладати свої думки 
   ,735       

Здатність швидко встано-

влювати контакти з нови-

ми людьми 

,228   ,810      ,472 

Вміння узгоджувати свої 

дії з діями інших людей 
   ,619       

Здатність до впливу на 

людей 
   ,456       

Самовладання при конф-

ліктах 
 ,952         

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a Rotation converged in 38 iterations. 
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