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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ В 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 

 
Актуальність теми: Емоції є своєрідною внутрішньою мовою, системою 

сигналів, за допомогою яких індивід дізнається про те, що відбувається. Емоції 
людей у надзвичайних ситуаціях призводять до імпульсивних, рішень, які 
можуть бути помилковими. Найбільшою загрозою для населення є не ситуація 
що виникла, а непродумані і неадекватні вчинки самих постраждалих. Емоції 
здійснюють регуляторну функцію, виступаючи не лише внутрішнім сигналом, а 
й зовнішнім. Головне в емоційній регуляції – не регуляція впливу вже існуючих 
емоцій, а регуляція виникнення спрямованості емоцій та їхнє планування. 

Страх, безвихідність, пригніченість та інші емоційні стани, при 
продовженні дії психотравмуючих факторів призводять до виникнення стресу. 
Виникає дезадаптація, яка полягає в невідповідності між силою факторів, які 
впливають на психіку людини, і наявних психічних ресурсів, щоб їм 
протистояти. В умовах стихійних лих і надзвичайних ситуацій виникають 
реактивні стани, що належать до невротичних і патохарактерологічних реакцій, 
а також неврози і реактивні психози. 

Поведінка багатьох людей в таких екстремальних ситуаціях істотно 
змінюється і в ряді випадків потрібна допомога медичних працівників. 
Практично у кожної людини у важких умовах виникає перенапруження 
психоемоційної сфери. Виникають мимовільні реакції організму, як відповідь 
на незвичайну ситуацію [4]. 

Дослідники Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І. розрізняють 
декілька форм психічної напруги: 

- інтелектуальна; 
- емоційна; 
- вольова; 
- мотиваційна; 
Вплив конкретної ситуації на поведінку людини визначається тим, як 

людина переживає цю ситуацію. Переживання ситуації, різноманітні реакції 
людини на неї розуміють як емоції. Афект, страх і стрес – домінуючі емоційні 
стани, які виникають під час екстремальних ситуацій. 

Найбільш негативним у надзвичайних умовах є емоційний стан страху. 
Він зумовлений надзвичайно сильними, небезпечними для життя зовнішніми 
подразниками та може порушити психічну стійкість людини. Стан жаху 
виявляється в астенічній і стенічній формах. У першому випадку під впливом 
небезпеки особистість ціпеніє й виявляється нездатною до руху і дій; для 
стенічної реакції характерне, навпаки, різке рухове порушення, метушливість, 
прагнення втечі від загрози життю, без здатності враховувати особливості 
ситуації. Цей стан дезорієнтує особистість, зумовлює в ній глибоке потрясіння. 

Наслідки психоемоційної напруги можуть бути оцінені як мужність і 
стійкість. Однак така реакція спостерігається не у всіх людей, частіше це такі 



стани, як збудження, гальмування, страх, який в окремих людей переходить в 
паніку, відчуття втоми, фрустрацію [2]. 

У всіх учасників екстремальної ситуації включаються механізми 
психологічного захисту, що проявляється в різних типах реагування. 

В перші години і добу після катастрофи у людей, в тому числі і тих, які не 
потерпіли, виникають наступні стани [3]: 

1. Збудження, яке проявляється насторогою, вразливістю, тривогою, яка 
у частини людей переростає в страх, жах і панічний стан. 

2. Гальмування, яке проявляється зниженням розумової і рухової 
активності, відчуженням, у окремих людей – ступором. 

3. Перехідні стани – розгублення, здивування, нерозуміння, істерика. 
У частини людей з’являється відчуття втоми в результаті виснаження 

нервово-психічних процесів. У інших виникає стан фрустрації, тобто стан 
пригнічення і напруги, які пов’язані із сприйняттям перешкод, як 
непереборних. В такому стані люди відчувають гнітючу напругу, тривогу, 
можуть стати агресивними, злими. Поведінка стає спрощеною – примітивною і 
алогічною. Спостерігається намагання уникнути всякої ситуації і як наслідок, 
немотивовані проступки і дії. 

В окремих людей чи груп осіб виникає психічний шок, який проявляється 
в двох формах – еректильній і ступорній. Еректильна форма шоку 
характеризується збудженням, нецілеспрямованою діяльністю, метушливістю; 
реакціями втечі, в тому числі і назустріч небезпеці; ступорна форма – апатією, 
байдужістю, бездіяльністю. 

Вираження і тривалість таких станів залежить від характеру особистого 
сприйняття екстремальної ситуації, а також ступеня підготовленості людини до 
надзвичайних дій і типу реагування на стрес [1]. 

Паніка, як крайній стан напруженості, може охоплювати одну людину або 
групу людей. Вона проявляється нестриманим, неконтрольованим намаганням 
свідомості уникнути небезпеки. При цьому розум уступає місце інстинктам. В 
деяких ситуаціях стан паніки має “епідемічні” властивості. Це так зване 
психічне зараження. 

На основі аналізу техногенних катастроф та стихійних катаклізмів 
встановлено, що протягом 2-24 годин відхилення в поведінці спостерігаються у 
всіх людей, включно і з тими, які прибули для надання допомоги. 

В нескладній психоневрологічній допомозі мали потребу майже 10% 
людей, які були в зоні катастрофи. 

Психоневрологічні розлади тривалістю 5-7 діб спостерігались у 14-20%, 
більш тривалі – у 10%. 

У 55% травмованих причинами таких розладів були неправильні, 
несвідомі дії, обумовлені страхом і панікою. За даними Джонсона у 72% осіб із 
психоемоційними розладами спостерігаються напруження свідомості, так 
званий синдром деперсоналізації, відчуження від себе самого, втрата 
індивідуальності [1]. 

Окремі потерпілі зауважують сповільнення ходу часу, а в свідомості 
перебіг багатьох минулих подій. 

У людей, які вижили, спостерігалось пригнічення або повна відсутність 
емоцій. Відчуваючи себе приреченими вони знаходились в стані спокою. 



Узагальнюючи сказане, стани людей, які були в екстремальних ситуаціях 
можна поділити на три групи: 

1) потерпілі із ситуаційними розладами поведінки, у яких спостерігається 
реакція напруження, тривога, страх і нервова демобілізація на протязі 2-24 
годин; 

2) потерпілі із пограничними станами типу псевдопаралічів і синдромами 
соматичних порушень; 

3) потерпілі із психотичними порушеннями. 
 
Висновок: Стихійні лиха, аварії та катастрофи вимагають від людини 

високої морально-психологічної стійкості, витримки і рішучості. Такі умови 
викликають у людини психологічну та емоційну напруженість, та характерні не 
тільки для людей, які опинилися під безпосереднім впливом екстремальної 
ситуації, але й для тих, які прийшли їм на допомогу. Отже вплив несприятливих 
емоційних станів на поведінку людини в надзвичайних ситуаціях є важливим 
фактором, який доцільно враховувати у проведені професійної підготовки 
фахівців аварійно-рятувальної служби. 
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