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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПОЖЕЖНИХ 

 

Анотація: Стаття присвячена питанням формування, в співробітників 

пожежної охорони, психологічної готовності та стійкості до дій в 

екстремальних ситуаціях. Дана проблема розглядається, як одна з складових 

службової підготовки. 

 
При вирішенні службових завдань працівники державної пожежної 

охорони (ДПО) нерідко зустрічаються з необхідністю діяти в умовах 

дефіциту часу й інформації, у нестандартних умовах, які вимагають творчого 

підходу, в умовах підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій. 

Важливою складовою частиною професійної підготовки співробітників 

має стати психологічна підготовка. Оскільки не тільки знання норм права, 

наказів та інструкцій, але й знання людей, їхньої психології дозволить їм 

правильно зрозуміти складні переплетення людських відносин. Про 

професійну майстерність співробітника можна говорити лише тоді, коли він 

професійно навчений і психологічно підготовлений. Важливими 

результатами досліджень останніх років, виконаними психологами і 

педагогами, стало виявлення ролі психологічної підготовленості в структурі 

професійної майстерності співробітників, уточнення її структури й змісту. 

Результати психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що в 

структуру професійної майстерності співробітників ДПО входять дві групи 

компонентів: професійна навченість і психологічна підготовленість [1]. 

Професійну навченість співробітників ДПО утворює сума професійних 

знань, навиків і вмінь, які ними засвоюються під час навчання. 



Праця пожежників супроводжується великою емоційністю, яка 

зумовлена особливостями їх діяльності: безперервним нервово-психічним 

напруженням; значними фізичними навантаженнями; необхідністю 

підтримувати інтенсивність і концентрацію уваги; труднощами, що 

зумовлені необхідністю проведення робіт в обмеженому просторі; високою 

відповідальністю при відносній самостійності дій і рішень; наявністю 

несподіванок і перешкод. 

Психологічна підготовленість співробітників є сукупністю сформованих 

і розвинених професійних і психологічних характеристик, які відповідають 

особливостям оперативно-службової діяльності і виступають необхідною 

внутрішньою умовою її успішного здійснення. 

Структуру психологічної підготовленості можна подати у такому 

вигляді: загальна психологічна культура, професійно розвинені психологічні 

якості, навики й уміння, професійно-психологічна стійкість [7]. 

Психологічна стійкість конкретного співробітника тим вища, чим 

більша сила психологічного впливу потрібна, щоб викликати в нього 

негативні зміни в психіці.  

Важлива роль у психологічній стійкості належить моральним якостям 

особистості. Дослідження показали, що в екстремальних умовах різні мотиви 

людей актуалізують різні внутрішні механізми регуляції діяльності, які 

мають неоднакову стійкість до психологічного перенапруження. Так, 

егоїстичні, вузько особисті мотиви виявляються слабкими, коли виникають 

труднощі, які становлять загрозу для життя. Колективістські мотиви, 

навпроти, додають людині сили для подолання труднощів. 

Істотним є зв’язок психологічної стійкості з колективістськими 

морально-діловими якостями співробітника. Самовпевненість, індивідуалізм, 

егоїзм, байдужість до вимог колективу і дисципліни обертаються 

підвищеною нестійкістю, схильністю до вчинення порушень і відмовою від 

подолання труднощів. На психологічну стійкість співробітника істотно 

впливає рівень розвитку та усі складові елементи його професійної 



майстерності, однак, найбільше значення мають: тверде знання і 

передбачення особливостей розв’язання професійних завдань; тренованість у 

бездоганному виконанні професійних дій в умовах максимальних 

психологічних труднощів [2]. 

Тісним є зв’язок психологічної стійкості співробітника з емоційно-

вольовими якостями, серед яких варто особливо виділити:  відповідальність; 

схильність і вміння ризикувати; стійкість до невдач як особлива емоційно-

вольова якість, що виявляється не тільки в силі та характері емоційних 

реакцій на невдачі, але й у наполегливості, потрібній для їх подолання. 

Нарешті, слід сказати про те, що психологічна стійкість залежить і від 

психічного стану. Навіть добре підготовлений співробітник, захоплений 

зненацька, може розгубитися, припуститися помилки, поставити під загрозу 

виконання завдання. Тому, для забезпечення ефективних дій у психологічно 

складних умовах, необхідне постійне формування в особового складу стану 

високої професійної готовності до негайних і високоефективних дій [8]. 

Формування психологічної готовності та стійкості забезпечується у 

психологічній підготовці. Цей процес можна розбити на три етапи: 

1. Етап завчасного формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях. 

2. Етап безпосереднього формування готовності до виконання завдання. 

3. Етап підтримання готовності до екстремальних ситуацій у процесі 

виконання складного завдання [4; 5]. 

Основними формами і методами психологічної підготовки є розв’язання 

практичних завдань. Добір матеріалу, вибір вправ і умов їх відпрацювання 

повинні задовольняти вимоги оперативно-службової діяльності. В основі 

психологічної підготовки лежить тренінг як комплекс спеціальних вправ, у 

яких виявляються, формуються й одержують подальший розвиток певні 

властивості особистості [3; 6]. 

Основними завданнями психологічної підготовки є: 

- озброєння співробітників психологічними знаннями, необхідними для 

комплексної оцінки психологічних аспектів службової діяльності, а також 



знаннями про різні варіанти екстремальних ситуацій; 

- розвиток професійно-психологічних якостей; 

- формування навичок виконання професійних дій в екстремальних умовах; 

- формування психологічної стійкості в психологічно складних ситуаціях. 

Підсумком психологічної підготовки є формування стану професійно-

психологічної готовності співробітника пожежної охорони як сукупність 

психофізіологічних, моральних, професійних, духовних і соціально-

психологічних характеристик, властивостей і якостей, які відповідають 

особливостям оперативно-службової діяльності і виступають внутрішньою 

умовою її успішного здійснення. Психологічна готовність як показник 

професійної майстерності співробітників повинна формуватися на заняттях з 

професійної підготовки і підтримуватися надалі кожним співробітником 

самостійно, упродовж усієї служби. 
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