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ДЕБРИФІНГ, ЯК ОДНА З СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНО – ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПОЖЕЖНИХ 
 
Одним із основних видів професійної діяльності співробітників 

пожежної охорони є гасіння пожеж. При гасінні складних пожеж особовому 
складу приходиться витримувати значні фізичні і нервово-психічні 
навантаження. Максимально-швидке розгортання засобів гасіння, спасіння 
людей, евакуація речей, робота на висоті, в диму і при високих температурах, 
подолання різних перешкод в складних умовах потребують від 
співробітників, крім усвідомлення свого професійного обов’язку, ще й 
хорошого здоров’я, майстерності та швидкого прийняття рішень. Постійна 
готовність протягом добових чергувань до виконання бойових дій в 
екстремальних умовах, спричиняють зростання внутрішнього емоційного 
напруження. Перебування в стані постійної бойової готовності та очікування 
протягом тривалого часу екстремальної ситуації спричиняють накопичення 
психічної та фізичної втоми. 

Згідно аналізу теоретичного та емпіричного матеріалу найбільше 
характерними стрес-чинниками, що часто зустрічаються, у бойовій роботі 
пожежних є: 

1. Висока температура навколишнього середовища. 
2. Висока концентрація диму. 
3. Шум. 
4. Обмежений простір. 
5. Отрутні гази, що виділяються при горінні хімічними речовинами і 

матеріалами роблять отруйну дію на організм людини. 
6. Погана видимість, темнота, що з'являється при задимленні, 

контрастами яскравого світла і темних місць, а також під час гасіння пожежі 
в нічний час. 

7. Поразка радіоактивністю можлива при гасінні пожеж на атомних 
електростанцій і інших об'єктів атомної промисловості. 

8. Висота - частий характерний чинник для суспільних і промислових 
об'єктів. 

9. Робота пожежного зі стволом на землі і з автодрабиною, робота з 
розбору конструкцій у нижній частині дома або на даху біля карниза. 

10. Загроза поразки паром, електричним током. 
11. Вид зруйнованих об'єктів, що горять здійснює вплив на психіку. 
12. Трупи, обгорілі люди. 
13. Поведінка людей, що знаходяться в небезпеці. 
Таким чином, наявність стрес-чинників створює труднощі в роботі 

пожежних, погіршує їх фізичний і психологічний стан, що впливає на 
ефективність гасіння пожеж [2, 3]. 



В зв’язку з тим виникає необхідність у професійно – психологічній 
підготовці пожежних, є реальна необхідність, продиктована часом та 
умовами трудової діяльності, ще в курсантські роки навчитись володіти 
своїми емоційними станами в стресогенних, емоційно напружених ситуаціях. 

Одною з найпоширеніших форм професійно-психологічної підготовки 
є так званий професійно-психологічний тренінг. З його допомогою 
обіймаються всі етапи підготовки спеціаліста, від професійного відбору до 
підвищення кваліфікації професіонала. Одним з його видів є тренінг 
прийняття рішень. 

В багатьох видах професійної діяльності чільне місце належить 
процесам прийняття рішень. У ряді випадків ціна рішень, які приймаються 
тим чи іншим спеціалістом вимірюється астрономічними числами, несе 
смерть людей, а наслідки їх реалізації мають невідворотний характер. Тому 
тренінг прийняття рішень безумовно потрібен для професійно-психологічної 
підготовки спеціалістів керівників гасіння пожеж [3, 6]. 

Як уже зазначалось, незалежно від особистого професійного досвіду 
працівників, екстремальні ситуації є для них стресогенними. Нерідко їх 
наслідки призводять до негативних змін у фізичному і психічному стані. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема психологічної 
підтримки та відновлення психічного здоров’я і психологічної рівноваги 
працівників після перебування у екстремальній ситуації. Одним з ефективних 
засобів тут може стати психологічний дебрифінг. 

Психологічний дебрифінг /доповідь після повернення з завдання з 
англійської мови/ - це групове обговорення ситуації, яке сприяє розумінню 
причин, що викликають стрес, і усвідомленню дій, необхідних для усунення 
цих причин [1, 4]. 

Процес дебрифінгу звичайно складається з 3 основних частин: 
 “вентиляції” почуттів у групі і оцінки стресу ведучими; 
 докладного обговорення події, “симптоматики” і психологічної 

підтримки; 
 мобілізації ресурсів, надання інформації та планування подальшої 

допомоги. 
Результати проведених досліджень, серед курсантів інституту 1-2 

курсів, які заступають на чергування у навчальну пожежну частину, 
дозволяють зробити висновок, що використання методики дебрифінгу 
підвищило задоволеність респондентів комунікативними процесами у групі, 
знизило рівень емоційного сприйняття екстремальної ситуації, підвищило 
моральний і психологічний стан учасників. 

Так, дані отримані за допомогою методики Фідлера показали, що після 
проведення сеансів дебрифінгу в цілому по вибірці покращилось  сприйняття 
загальної ситуації в колективі: дружелюбності (на 1,9 бали), згоди (на 2,2 
бали), задоволеності (на 1,9 балів), захоплюваності (на 1,8 балів), теплоти (на 
2,5 бали), взаємної підтримки (на 3,1 бали), співпраці (на 2,6 бали), 



зацікавленості (на 1,7 балів), продуктивності (на 2,3 бали), успішності (на 1,9 
балів), (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Оцінка психологічної атмосфери колективу до і після проведення 

сеансів дебрифінгу. 
Оцінка у балах  

Показники психологічної 
атмосфери в колективі 

До проведення 
сеансів 

дебрифінгу 

Після проведення 
сеансів 

дебрифінгу 
1.Дружелюбність-ворожість 
2.Згода-незгода 
3.Задоволеність-незадоволеність 
4.Захопленість-байдужість 
5.Продуктивність-непродуктивність 
6.Теплота-холодність  
7.Співпраця-відсутність співпраці 
8.Взаємна підтримка-недоброзичливість 
9.Цікавість-нудьга 
10.Успішність-неупішність 

4,3 
4,5 
3,9 
4,6 
5,6 
5,3 
5,7 
6,9 
4,9 
4,8 

2,4 
2,3 
2,0 
2,8 
3,3 
2,8 
3,1 
3,8 
3,2 
2,9 

Показники оцінювались за восьмибальною шкалою. 
Чим пояснюється подібна ситуація? Напевно, під впливом дебрифінгу 

змінюється рівень активації регуляторних механізмів особистості, і 
оволодівши азами техніки ефективної взаємодії з оточуючими, курсанти 
більш адекватно сприймають самі себе, партнерів по взаємодії, 
вдосконалюють свої комунікативні навички та емпатійні здібності. У свою 
чергу, активне усвідомлення індивідом природних міжособистісних ситуацій, 
які дозволяють бачити світ з точки зору інших людей, покращання 
емпатійної компетентності сприяло формуванню позитивної установки на 
процес спілкування у групі, покращанню спільних дій під час виконання по 
гасінню умовних та реальних пожеж. 

Негативний вплив стрес-чинників значно знижується, якщо пожежні 
своєчасно психологічно підготовлені до роботи в складних умовах пожежі й 
організм їх адаптований до цих умов. 

Здатність чинити опір впливу екстремальних ситуацій психологи 
пов’язують з силою нервових процесів, емоційно-вольовою стійкістю 
особистості, її психічною адаптованістю, мотивами і ціннісними 
орієнтаціями, творчим потенціалом. Для конструктивного вирішення 
службових та особистих труднощів велике значення мають 
самоусвідомлення і самоповага співробітника, психологічна компетентність і 
комунікативні уміння, які сприяють правильному розумінню оточуючих і 
вмінню вести з ними діалог. У своїй сукупності названі вище риси 
особистості забезпечують її стійкість до впливу екстремальних чинників, що 
відбуваються в службовій діяльності [5]. 
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