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Професійна агресивність у гірських рятувальників була, є і буде актуальна доти, 

поки існують людські взаємини особисті, трудові. Постійні стресові ситуації, відношення 

людей до роботи рятувальників, а часом і не повага їх сприяють розвитку психічного 

перенапруження, придушення емоцій, зародженню внутрішніх конфліктів. Професійна 

агресія проявляється у відсутності прагнення враховувати почуття, права і інтереси інших 

людей, прихильності до «каральних» впливів, у вимозі беззастережного підпорядкування. 

Агресивність як професійна деформація виявляється у рятівників з ростом стажу роботи, 

коли посилюються стереотипи мислення, зменшуються самокритичність і здатність 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації. Встановлено, що частота агресивних 

«спалахів» в поведінці людей збільшується в залежності від особливостей і умов 

зовнішнього середовища. Так, в задусі, спеці і тісноті люди стають більш дратівливими і 

агресивними. Важливо вивчити агресивність рятівників в таких умовах діяльності їх 

агресивний стан, особливості формування і прогнозування на цій  основі успіху виконання 

їх професійної діяльності. 

 Професійної діяльності рятувальників характерні і такі особливості, як 

аритмічність процесу служби і нерівномірність інтенсивності праці, які пояснюються 

випадковістю виникнення надзвичайної ситуації, а також різними їх видами і масштабами 

наслідків. Дані особливості також призводять до збільшення емоційної напруженості і 

сприяють її накопичення. Специфіка діяльності рятувальника викликає у нього як 

необхідність перебувати в постійній бойовій готовності з одного боку, так і неможливість 

планувати всю свою діяльність з іншою. 

 Виходячи з цього можна припустити, що професійна агресивність гірських 

рятівників пов’язана насамперед з бажанням рятувати людей. А ось прояви такого виду 

агресивності можуть бути різноманітні. 

Необхідно зазначити, що феномен професійної агресивності недостатньо 

досліджено в працях сучасних психологів, а це говорить про необхідність більш ретельно 

вивчати цю проблематику. Тому подальшою нашою метою є вивчення особливостей 

професійної агресивності гірських рятівників. 
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