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роста у комбатантов АТО, выявлены процентные показатели 
уровней посттравматического роста. 

Ключевые слова:	 комбатанты	 АТО,	 боевые	 действия,	 по-
сттравматический	рост,	психология	экстремальных	ситуаций,	
стрессовые	ситуации.	
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ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ 

Основну увагу акцентовано на якостях необхідних для успішно-
го оволодіння професією, що пов’язана з ризиком для здоров’я 
та життя. Професійно важливі якості є основним об’єктом 
психографічного дослідження особистості професіоналів. 
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Професійна	 діяльність	 є	 невід’ємною	 складовою	 способу	
життя	людини,	 важливим	 засобом	 її	 формування	 і	 розвитку	 як	
особистості.	Будь-яка	професія	накладає	відбиток	на	особистість	
людини,	 поступово	 міняючи	 її	 поведінку	 в	 цілому.	 При	 цьому	
систему	 особистісно-діяльнісних	 відносин	 характеризують	 ди-
намічність	і	взаємна	адаптація	її	компонентів.	

Зараз	 розширюється	 перелік	 професій,	 які	 пред’являють	
людині	 вимоги,	 які	 пов’язані	 з	 надмірним	 інтелектуальним	 і	
психоемоційним	навантаженням,	з	високою	вірогідністю	дії	екс-
тремальних	чинників.	Це	перш	за	все	професії	силових	структур,	
а	саме:	Міністерства	внутрішніх	справ,	Державної	служби	Украї-
ни	 з	 надзвичайних	 ситуацій,	 військовослужбовці,	 працівники	
пенітенціарної	системи	тощо.		

Проблеми	 індивідуально-психологічних	 особливостей	 осо-
бистості	у	відносно	ризиконебезпечних	професій,	та	підготовки	
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до	діяльності	в	екстремальних	умовах	досліджували	багато	віт-
чизняних	 і	 зарубіжних	 учених:	 О.	М.	Бандурка,	 С.	П.	Бочарова,	
О.	В.	Землянська,	 В.	О.	Бодров,	 Є.	П.	Ільїн,	 В.	Л.	Марищук,	 В.	А.	По-
номаренко,	 Я.	Рейковський,	 О.	В.	Тімченко,	 В.	Є.	Христенко	 та	
багато	інших	1–7.	В	той	же	час,	науковці	вказують,	що	у	сучас-
ній	психологічній	літературі,	присвяченій	 проблемам	професій-
ної	 діяльності	 фахівців	 екстремального	 профілю,	 приділяється	
порівняно	мало	уваги..	В	світлі	вищесказаного	дослідження	пси-
хологічних	особливостей,	що	детермінують	вибір	професій	екс-
тремального	профілю,	набуває	особливої	актуальності.		

Існують	різні	професії	за	умовами	професійної	діяльності,	її	
предметом	та	цілям.	До	кожного	з	майбутніх	 працівників	 вису-
вають	певні	вимоги,	які	у	сукупності	утворюють	професіограму	
(психограма	 	 психологічна	 складова	 професіограми)	 тієї	 або	
іншої	спеціальності,	пов’язаної	з	підвищеним	ризиком	для	життя	
або	 здоров’я.	 У	 наукової	 літературі	 виділяють	 наступні	 вимоги	
[6,	с.	154]:		

1.	Професійні	вимоги	(високий	рівень	професіоналізму,	зді-
бність	до	швидкої	адаптації;	системне	бачення	виробничих	про-
цесів;	готовність	до	постійного	професійного	зростання;	взаємо-
дія	з	фахівцями	інших	спеціальностей).	

2.	 Особистісні	 вимоги	 (наявність	 особистого	 і	 соціального	
досвіду;	 конструктивність,	 мобільність,	 невиробничі	 резерви	
особистості;	здатність	приймати	рішення	в	ситуації	вибору;	зда-
тність	прогнозувати	наслідки	своїх	рішень,	нести	за	них	відпові-
дальність).	

3.	Соціально-економічні	вимоги	(знання	інформаційних	тех-
нологій;	знання	основ	профілюючих	предметів).	

4.	Творчі	вимоги	(творче	відношення	до	роботи;	знання	ме-
тодів	творчої	діяльності).	

Особливу	 увагу	 акцентують	 на	 професійно	 важливих	 якос-
тях,	 що	 визначають	 профпридатність	 фахівця,	 фактично	 це	 	
психограма,	 отримана	в	 результаті	 психографічного	досліджен-
ня.	 До	 професійно-важливих	 якостей	 В.	 А.	Бодров	 відносить	 су-
купність	якостей	людини,	які	характеризують	її	як	суб’єкта	пра-
ці,	впливають	на	ефективність	професійної	діяльності	 і	на	успі-
шність	її	освоєння:		

1.	Якості,	що	гарантують	професійну	спрямованість	особис-
тості.	 Це,	 як	 правило,	 система	 емоційних	 ціннісних	 відносин		
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людини,	яка	 визначає	відповідну	 ієрархічну	 структуру	мотивів,	
що	спонукають	людину	до	самоствердження	у	професійній	дія-
льності.	 Професійна	 спрямованість	 характеризується	 як	 ідеї,	
переконання,	принципи,	погляди,	відносини.	

2.	 Якості,	 що	 визначають	 професійну	 компетентність	 осо-
бистості.	 Існують	 два	 види	 професійної	 компетентності:	 наоч-
но-професійна	 компетентність	 і	 соціально-професійна	 компе-
тентність.	

3.	 Особливості	 психофізіології	 –	 особливості	 мислення,	
пам’яті,	сприйняття,	вік,	стать,	темперамент	і	характер	[3,	с.	43].	

Особливий	 інтерес	представляють	такі	 особливості	 особис-
тості,	 які	здатні	 регулювати	 рівень	 функціонального	 стану	при	
несенні	служби.	Найбільш	часто	такою	якістю	виступає	емоційна	
стійкість,	що	дозволяє	працівнику	зберігати	необхідну	фізичну	і	
психічну	працездатність	у	надзвичайних	умовах	2,	5,	7.	

Разом	 з	 вивченням	 професійно	 важливих	 ознак	 потрібно	
звертати	увагу	на	індивідуальні	особливості	людини,	на	індиві-
дуальний	стиль	її	роботи,	як	один	із	способів	адаптації	людини	
до	професії.		

Індивідуальні	(індивідуально-психологічні)	відмінності	–	це	
особливості	 психічних	 явищ	 (процесів,	 станів	 і	 властивостей),	
що	відрізняють	людей	один	від	одного.	Індивідуальні	відміннос-
ті,	 природною	 передумовою	 яких	 виступають	 особливості	 нер-
вової	системи,	мозку,	створюються	і	розвиваються	в	ході	життя,	
в	процесі	взаємодії	людини	з	навколишнім	світом	в	найширшо-
му	значенні	цього	слова.	Індивідуальні	відмінності	є	предметом	
вивчення	диференціальної	психології	[4].		

Професійно	важливі	якості	працівника	розвиваються	в	про-
цесі	 його	 професійної	 діяльності	 або	 компенсуються	 іншими	
властивостями	 за	 допомогою	 спеціальних	 прийомів	 і	 способів	
дії.	 Лише	 в	 екстремальних	 і	 надзвичайних	 випадках	 вимоги	 до	
окремих	 психічних	 властивостей	 різко	 підвищуються,	 в	 той	 же	
час	багато	механізмів	компенсації	не	спрацьовують.	І	якщо	про-
фесійна	діяльність	така,	в	якої	екстремальні	ситуації	виникають	
досить	 часто,	 з’являється	 необхідність	 у	 відсіві	 людей,	 які	 не	
відповідають	 за	 психологічними	 якостями	 вимогам	 діяльності,	
або	в	перерозподілі	 їх	 по	 робочих	місцях	 з	 урахуванням	 індиві-
дуально-психологічних	особливостей.	
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Підсумовуючи,	можна	вказати,	що	разом	з	вивченням	профе-
сійно	 важливих	 ознак	 потрібно	 звертати	 увагу	 на	 індивідуальні	
особливості	людини,	на	індивідуальний	стиль	її	роботи,	як	один	із	
способів	адаптації	людини	до	професії	та	основу	формування	про-
фесійно	 важливих	 якостей.	 Роль	 індивідуально-психологічних	
особливостей	 особистості	 в	 праці	 полягає	 в	 тому,	 що	 від	 них	 за-
лежить	вплив	на	діяльність	різних	психічних	станів,	що	виклика-
ються	неприємною	обстановкою,	надзвичайними	подіями.	Можна	
використовувати	декілька	шляхів,	щоб	пристосувати	особливості	
особистості	 до	 вимог	 діяльності.	 Одним	 із	 завдань	 професійного	
відбору	є	не	допустити	до	даної	діяльності	осіб,	які	не	мають	не-
обхідні	 індивідуально-психологічні	 особливості.	 Індивідуально-
психологічні	якості	завжди	служать	основою	або	перешкодою	для	
розвитку	професійно-важливих	особливостей.	
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Основное внимание акцентировано на качествах необходимых 
для успешного овладения профессией связанной с повышенным 
риском для здоровья и жизни. Профессионально важные качест-
ва являются основным объектом психографического исследова-
ния личности профессионалов. 
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