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в	 отрицательный	 аффект,	 также	 уничтожающий	 тяготящий	
субъекта	порядок,	но	уже	другим	способом.		

Изучение	мышления	как	иррационального	процесса	требует	
от	исследователей	пересмотра	традиционной	методологии	психо-
логии	мышления,	базирующейся	на	канонах	формальной	логики.	
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Піддається критиці сприйняття і оцінка такого психічного 
процесу як мислення як еталон раціонального і логічного. Роз-
глядаються внутрішні суперечності, що виникають в резуль-
таті такого ставлення до мислення. Обґрунтовується підхід 
до мислення, як ірраціонального явища. 
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Розглядаються питання спеціальної психологічної підготовки 
фахівців ДСНС України. Виокремлюються види психологічної 
підготовки та вказується на необхідність запровадження пси-
хофізичних психотренінгових занять в систему підготовки 
працівників силових відомств. 
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аварійно-рятувальних	підрозділів,	екстремальні	умови	і	ситу-
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Діяльність	 працівників	 силових	 відомств	 пов’язана	 з	 постій-
ним	 стресом,	 тому	 питання	 підтримки	 психофізичного	 здоров’я,	
опанування	 стресовими	 ситуаціями,	 вміння	 керувати	 своїм	 ста-
ном	стають	пріоритетними	і,	в	цілому,	визначають	ефективність	
діяльності	фахівців	ДСНС	України	[1].	Для	мобілізації	особистісних	
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ресурсів	в	складній	ситуації	професійної	діяльності,	підвищення	
впевненості	в	своїх	силах,	а	також	для	подолання	стресу	і	триво-
ги	 необхідно	 розробити	 комплекс	 психотренінгових	 занять	 з	
подальшим	впровадженням	їх	в	систему	спеціальної	психологіч-
ної	підготовки.	

Психологічна	підготовка	–	це	цілісний	і	організований	процес	
формування	у	працівників	ДСНС	України	психічної	стійкості	і	пси-
хологічної	 готовності	 до	 дій	 у	 складних	 і	 небезпечних	 умовах,	 в	
ситуаціях	невизначеності,	під	час	тривалої	нервово-психічної	на-
пруги.	 За	 змістом	 психологічна	 підготовка	 є	 системою	 заходів,	
спрямованих	на	завчасне	формування	і	закріплення	у	рятувальни-
ків	 психічних	 якостей,	 необхідних	 для	 виконання	 завдань	 профе-
сійної	діяльності.	Вона	повинна	здійснюватись	на	етапі	підготовки	
фахівців	 до	 виконання	 своїх	 функціональних	 обов’язків	 та	 служ-
бових	завдань	для	успішного	подолання	будь-яких	труднощів	[2].	

Традиційний	 розподіл	 її	 на	 загальну,	 цільову	 і	 спеціальну	
психологічну	підготовку	є	дещо	умовним,	хоча	кожна	з	них	має	
свої	специфічні	особливості.	Так,	в	 основі	загальної	 психологіч-
ної	 підготовки	 лежить	 формування	 та	 розвиток	 ціннісно-
смислової	та	мотиваційної	 сфери	особистості.	Цільова	 психоло-
гічна	 підготовка	 проводиться	 в	 інтересах	 формування	 чіткої	
внутрішньої	 установки	 та	 адаптації	 психіки	 рятувальника	 до	
умов	виконання	конкретного	професійного	завдання.	

В	 рамках	 спеціальної	 психологічної	 підготовки	 проводиться	
розвиток	 специфічних	 професійних	 якостей	 працівників	 аварій-
но-рятувальних	підрозділів,	напрацювання	високої	активності	та	
психологічної	 життєздатності,	 навичок	 поведінки	 в	 екстремаль-
них	умовах	та	ситуаціях.	При	цьому	необхідно	визначитись	з	та-
кими	дефініціями	як	«екстремальні	умови	«	і	«екстремальна	ситу-
ація».	До	екстремальних	умов	відносять	такі,	в	яких	фахівець	зда-
тен,	за	рахунок	власного	досвіду	та	підготовки	особистісних	ресур-
сів	 і	 технічного	 спорядження,	 попередити	 розвиток	надзвичайної	
події	та	надати	при	необхідності	допомогу	собі	і	іншим	особам.	

Екстремальна	(надзвичайна)	ситуація	–	це	розвиток	подій,	що	
виходять	 за	 межі	 особистісного	 досвіду	 особистості,	 і	 які	 потре-
бують	 від	 людини	 встановлення	 з	 ситуацією	 емоційно-інте-
лектуального	контакту	для	творчого	пошуку	виходу	з	цієї	ситуа-
ції	в	момент	її	 виникнення	 [3].	Не	дивлячись	на	принципові	від-
мінності	методів	роботи	в	екстремальних	умовах	і	екстремальних	
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ситуаціях	можна	виділити	єдині	психологічні	особливості.	Це,	як	
правило,	 закономірності	 подолання	 стресу,	 здатність	 фахівця	
швидко	перейти	від	перших	шокових	вражень	до	усвідомлених	
дій.	Ці	закономірності	не	можуть	бути	покладені	в	русло	жорст-
ких	норм	і	правил,	вони	повинні	враховувати	індивідуальні	осо-
бливості	та	ресурси	особистості.	

Проведений	 аналіз	 свідчить	 про	 те,	 що	 певний	 алгоритм	
проведення	психологічної	підготовки	рятувальників	безперечно	
існує,	 виокремлені	 спеціалізовані	 прийоми,	 способи	 та	 форми,	
які	можуть	широко	використовуватися	у	процесі	фахової	підго-
товки	рятувальників.	Але,	в	той	же	час	можна	констатувати	від-
сутність	 комплексної	 системи	 безперервної	 антистресової	 під-
готовки	 спеціалістів	 аварійно-рятувальних	 підрозділів	 на	 всіх	
етапах	їх	професіоналізації.	

Наявність	 проблеми	 наростаючої	 терористичної	 загрози	 у	
нашому	 суспільстві,	поширення	локальних	військових	конфлік-
тів	 та	 їх	 негативних	 наслідків	 свідчить	 про	 те,	 що	 є	 гостра	 по-
треба	створення	у	структурах	ДСНС	України	системи	ефективної	
антистресової	 підготовки	 персоналу,	 як	 складової	 спеціальної	
психологічної	підготовки.	

Традиційний	підхід	до	подолання	стресу	–	це	боротьба	з	йо-
го	 наслідками.	 Існуючі	 методи	 релаксації,	 аутогенного	 трену-
вання,	 медитації	 не	 набули	 широкого	 застосування	 в	 практиці	
підготовки	фахівців	ДСНС	України,	оскільки	потребують	багато-
денних	регулярних	тренувань	і	спеціальних	умов.	

На	наш	погляд	необхідно	запроваджувати	в	систему	психо-
логічної	 підготовки	 фахівців	 ДСНС	 України	 засоби	 психофізич-
ного	тренінгу,	спрямованого	на	розвиток	стану	«об’ємної	свідо-
мості»,	який	дає	можливість	людині	діяти	в	енергозберігаючому	
режимі	 та	 нівелює	 дію	 стресових	 факторів.	 Сутність	 «об’ємної	
свідомості»	 полягає	 в	 здатності	 людини	 одночасно	 усвідомлю-
вати	процеси,	об’єкти,	явища	і	при	цьому	не	втрачати	здатності	
взаємодіяти	 окремим	 сегментом	 свідомості	 з	 тим	 чи	 іншим	
об’єктом.	Така	здатність	основується	на	практиці	вольової	робо-
ти	 свідомості	 та	 ідеомоторному	 компоненті	 фізичних	 вправ	 і	
забезпечує	можливість	об’ємного	сприйняття	реальності	та	під-
тримки	свідомості	у	рухливому	пластичному	стані.	На	нашу	дум-
ку,	програма	такої	підготовки	повинна	мати	модульну	структуру	
і	 розпочинатись	 з	 перших	 етапів	 фахового	 навчання,	 коли	
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роз’яснюються	цілі	і	завдання	антистресової	підготовки	та	фор-
мується	 мотивація	 і	 усвідомлення	 необхідності	 оволодіння	 ме-
тодами	довільного	керування	стресом.		

Нам	здається,	що	впровадження	таких	занять	в	систему	спе-
ціальної	 психологічної	 підготовки	 фахівців	 аварійно-рятуваль-
них	підрозділів	буде	сприяти	підвищенню	ефективності	 їх	про-
фесійної	діяльності	та	збереженню	професійного	здоров’я.	
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Оглянуто актуальні проблеми психологічного забезпечення 
професійної діяльності працівників Національної поліції. Відо-
бражено такі сфери функціонування поліцейської психології: 
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