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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

В сучасних умовах сьогодення діяльність фахівців служби цивільного 
захисту обумовлена постійним стресом, тому питання збереження психічного 
здоров’я, вміння керувати своїм психічним станом, подолання стресових си-
туацій стають невід’ємною частиною ефективної діяльності працівників ава-
рійно-рятувальних служб. Для підвищення впевненості у своїх діях, подо-
лання внутрішньої тривоги, а також для відновлення особистісних ресурсів в 
особливих умовах праці необхідно розробити ряд психотренінгових занять. 

Психологічна підготовка – комплекс взаємопов’язаних заходів, які 
здійснюються в загальній системі службової підготовки, а також у навчаль-
но-виховному процесі та безпосередньо у процесі виконання завдань за при-
значенням, які спрямовані на формування, розвиток та підтримку психологі-
чної готовності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного за-
хисту, рятувальників до професійної діяльності, виконання завдань за приз-
наченням у складних та екстремальних умовах [1]. 

У силових структурах система психологічної підготовки поділяється на 
загальну, спеціальну та цільову, а також включає заходи щодо їх забезпечен-
ня.  

Загальна психологічна підготовка передбачає загартування особового 
складу, формування та розвиток ціннісносмислової та мотиваційної сфери 
особистості. В її основі лежить свідоме ставлення до тих випробувань, з яки-
ми вони зіткнуться в реальній обстановці.  

Цільова – спрямована на вироблення чіткої внутрішньої установки на 
виконання конкретного завдання, на бойовому чергуванні, при несенні вар-
тової служби. 

Спеціальна – передбачає вироблення високої активності та психологіч-
ної стійкості у працівників аварійно-рятувальних служб стосовно до тих чи 
інших видів дій, теоретичну і практичну їх підготовку в конкретних екстре-
мальних умовах, що викликають емоційний стрес. При цьому необхідно ви-
значитись із таким поняттям як «екстремальні умови» 

Екстремальні умови – виняткові, особливі, надзвичайні обставини, що 
загрожують життю і здоров’ю людей, мають вплив стрес-факторів, сприйма-
ються та оцінюються як небезпечні, складні, безвихідні ситуації, унаслідок 
чого підвищують тривожність, емоційну напруженість, створюють психотра-
вмуючий вплив на психіку людини [2]. 

Психологічне забезпечення зводиться до спеціальної діяльності, наці-
леної на підтримку високої психологічної активності в екстремальній ситуа-
ції. Зокрема різними прийомами знімається зайва напруга і усуваються нега-
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тивні психологічні наслідки невдач, аварій, пригод. Крім того, вживаються 
заходи щодо найшвидшого відновлення психічної рівноваги, самоконтролю. 

У процесі психологічної підготовки у рятувальників формуються і роз-
виваються психічні пізнавальні процеси (уява, сприйняття, відчуття, уявлен-
ня, увага, пам’ять, мислення і мова), інтелектуальні якості (широта, глибина, 
логічність і мобільність розуму , винахідливість, інтуїція та ін.), вольові якос-
ті (цілеспрямованість, рішучість, дисциплінованість, мужність, стійкість і 
ін.), якості психологічної надійності (емоційно-вольова стійкість, готовність 
до максимального напруження сил, здатність зберігати оптимізм та ін), соці-
ально - психологічні якості (колективізм, військове товариство, дружба, спів-
участь та ін.), а також психологічна готовність до дій в екстремальних умо-
вах. Зрештою треба домогтися такого положення, щоб кожен рятувальник чі-
тко розумів, що будь-яка небезпека в екстремальній ситуації, що викликає 
стан внутрішньої напруженості, обов’язково позначиться на його наступних 
діях [3].  

Здійснений теоретичний аналіз свідчить про те, що механізм проведен-
ня психологічної підготовки працює, висвітлені методи та способи, які мо-
жуть використовуватись у процесі професійної підготовки рятувальників. 
Але водночас можна стверджувати про відсутність системи безперервної ан-
тистресової підготовки фахівців аварійно-рятувальних служб на всіх етапах 
їх професійного становлення. У зв’язку зі збільшенням кількості екстремаль-
них подій, включаючи терористичні акти, локальні збройні конфлікти, техно-
генні та природні катастрофи, є потреба у створенні в підрозділах ДСНС сис-
теми подолання стресу як елемента спеціальної психологічної підготовки. 
Оскільки існуючі форми та методи зняття стресу, такі як: ідеомоторне трену-
вання, психом’язове тренування, медитація, аутогенне тренування у структу-
рі ДСНС – не набули широкого застосування у процесі підготовки, вони пот-
ребують великої кількості часу, спеціальних умов, а також потребують бага-
торазових тренувань. На нашу думку, в систему спеціальної психологічної 
підготовки фахівців ДСНС слід впроваджувати ряд психотренінгів, які бу-
дуть спрямовані на розвиток вмінь контролювати свої емоції та дії. Оскільки 
це дозволить рятувальникам ефективно здійснювати аварійно-рятувальні ро-
боти та нівелювати значний вплив стрес-факторів на їх особистість та збере-
же психічне здоров’я. 
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ШЛЯХИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕКТИВУ 
 

Твoрчe миcлeння руйнує уcтaлeнi cтeрeoтипи 
й дoпoмaгaє пo-iншoму пoдивитиcя нa рeчi. 

Cтiвeн Р. Кoвi 
 
Ocвiтa ХХI cтoлiття пeрeдбaчaє фoрмувaння вiдпoвiдaльнoї 

ocoбиcтocтi, здaтнoї дo caмoocвiти й caмoрoзвитку, якa вмiє критичнo 
миcлити, oпрaцьoвувaти рiзнoмaнiтну iнфoрмaцiю, викoриcтoвувaти нaбутi 
знaння тa вмiння для рoзв’язaння прoблeм, прaгнe змiнити нa крaщe cвoє 
життя й життя крaїни.  

Якщo пeдaгoг хoчe зaвтрa нaвчaти крaщe, нiж cьoгoднi, тo вiн мaє бути 
в пocтiйнoму пoшуку цiкaвих тa eфeктивних пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй, 
прийoмiв i мeтoдiв. Щoб cлухaчi нe прocтo oтримувaли пeвну кiлькicть знaнь, 
a рoзвивaли пiзнaвaльну aктивнicть, виклaдaч caм мaє бути твoрчoю лю-
динoю, якa миcлить нeoрдинaрнo. Caмe тaкi критeрiї дiяльнocтi пeдaгoгa є 
гoлoвними в cучacнiй ocвiтi. 

Нaзвeмo ocнoвнi риcи, притaмaннi твoрчoму виклaдaчу: cумлiннe 
cтaвлeння дo cвoєї cпрaви, рeтeльнe викoнaння cвoїх oбoв’язкiв у будь-яких 
cитуaцiях, зa будь-яких умoв; пocтiйний пoшук oптимaльнoгo вирiшeння 
зaвдaнь, пoшук мeтoдичних знaхiдoк; бaжaння тa вмiння дocягaти 
пoзитивних рeзультaтiв нaвiть зa нecприятливих умoв; aртиcтизм, умiння 
рoзвивaти, cтимулювaти уяву cлухaчiв; вмiння cтвoрювaти прoблeмнo-
пoшукoвi cитуaцiї, cитуaцiї уcпiху; пeдaгoгiчний тaкт; зaгaльнa культурa 
ocoбиcтocтi. 

Нaцioнaльнa дoктринa рoзвитку ocвiти Укрaїни вимaгaє пocтiйнoгo 
твoрчoгo зрocтaння пeдaгoгiчних прaцiвникiв, cтвoрeння умoв для 
нeпeрeрвнoгo пiдвищeння їхньoгo ocвiтньoгo тa квaлiфiкaцiйнoгo рiвнiв, 
удocкoнaлeння пeдaгoгiчнoї мaйcтeрнocтi. Рoзвитoк твoрчoї ocoбиcтocтi 
пeдaгoгa є нeoдмiннoю умoвoю й oбoв’язкoвoю cклaдoвoю йoгo 
прoфecioнaлiзму тa кoмпeтeнтнocтi. 


