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Актуальність. На сьогоднішній день психологічна підготовка являє 

собою актуальну проблему, що пов’язана з рядом об’єктивних і суб’єктивних 

труднощів, з якими стикаються працівники служби цивільного захисту під час 

виконання своїх професійних обов’язків. Особливо це стосується видів 

діяльності з великою кількістю екстремальних ситуацій пов’язаних із 

порятунком життя інших людей. У нашому випадку це стосується працівників 

гірських рятувальників Навчального центру оперативно-рятувальних сил 

цивільного захисту (НЦ ОРС ЦЗ) України. Формування професійних якостей у 

рятувальників ДСНС лежить в основі навчальної діяльності НЦ ОРС ЦЗ 

України. Здатність завжди бути готовим до виконання своїх професійних 

обов’язків при будь-яких умовах багато у чому залежить від рівня та якості 

службової підготовки співробітника ДСНС, методів і методик які для цього 

використовуються.  

Проблема забезпечення службової підготовки рятувальників ДСНС, на 

сьогоднішній день не має достатнього методичного забезпечення, що висуває 

певні вимоги до визначення цілей, плануванню та змісту праці у цьому 

напрямку. 

Мета. Розробити комплексну програму психологічного забезпечення 

службової підготовки рятувальників ДСНС. 

Психологічне забезпечення службової підготовки рятувальників являє 

собою комплекс принципів, методів і прийомів, що направлені на розвиток в 

особистості необхідних знань, умінь та навичок,  необхідних для успішного 

виконання робіт у певному виді діяльності, досягаючи якомога кращих 

результатів у практичному їх застосуванні. Психологічна не підготовленість 

особового складу виявляє себе у погіршенні якості дій при: оцінці оперативної 

обстановки, прийнятті рішень, застосуванні спеціальних засобів та порушення 

при їх використанні. 

Висновки. У зв’язку з тим, що психологічне забезпечення службової 

підготовки рятувальників ДСНС вивчено у малому обсязі, перед нами стоїть 

задача розробити комплексну програму для покращення її рівня, а також 

розробити програму соціально-психологічного тренінгу з ціллю підвищення  

ефективності при підготовці співробітників, що виконують діяльність в 

особливих та екстремальних умовах. 
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