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Анотація 
Розглянуто методи оцінювання професійно-орієнтованих 

кадрів відповідно до вимог інтелектуально-психологічної стійкості, 
сформовано схеми циклу професійного відбору і професійної 
підготовки спеціалістів готових приймати рішення в екстремальних 
умовах. 
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Annotation 

In the article evaluation methods are considered oriented shots in 
accordance with requirements of intellectually-psychological firmness, the 
chars of cycle of professional selection are formed, professional 
preparation of specialists ready to make decisions in extreme situations. 
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Актуальність. 
Швидкий темп науково-технічного прогресу зумовлює 

впровадження складних і потужних технологій на підприємствах, 
організаціях, тощо. У зв’язку з цим виникає потреба навчання і 
тренування як інтелектуальних здібностей, так і психічної стійкості 
оперативно-виконавчого персоналу. 

Ця проблема актуальна для всіх рівнів функціонального 
управління операторами в ієрархічній структурі системи, оскільки 
помилки персоналу при прийнятті рішень на кожному з рівнів можуть 
спричини аварії і ризик їх виникнення. 

Проблема. 
В оцінюванні професійно-орієнтованих кадрів стосовно вимог 

інтелектуально-психологічної стійкості є важливими такі риси 
особистості як [5]: 

 орієнтація на успіх та емоційна стабільність; 
 соціальна та інтелектуально-психологічна зрілість; 
 практичний інтелект при формуванні рішень; 
 вміння планувати складну роботу та встановлювати 

пріоритетність завдань в умовах дефіциту часу; 



 стійкість до стресу і ризику (емоційно-психічна); 
 здатність інтерпретувати емоційні образно-ситуаційні оцінки 

та інтуїтивні уявлення в процесі прийняття рішень, активно діяти в 
екстремальних умовах; 

 уміння приймати ризиковані рішення на основі адекватного 
аналізу і оцінки ризику; 

 готовність до збільшення стресових навантажень в 
нормальних і надзвичайних ситуаціях; 

 уміння гасити кризові і конфліктні ситуації; 
 стабільний рівень працездатності в різних ситуаціях і умовах 

ризику; 
 інтегральна здатність до прийняття і реалізації рішень на 

основі зґенерованих стратегій, тактик і планів дій; 
 свідома цілеспрямована діяльність на реалізацію мети або 

розв’язання системи завдань управління і прийняття рішень. 
Аналіз. 
Організаційна структура – система управління виробничо-

адміністративними і державними об’єктами та регіональними 
комплексами крім ресурсів, фінансів, нормативних актів і 
технологічних нормативних документів включає як процедури 
прийняття рішень на управління АСУ-ТП, ІСАУ, так і командно-
оперативний і невиробничий персонал з певним нормативним рівнем 
вимог до професійної підготовки. 

Концепція функціонування таких систем (ОСС) включає дві 
компоненти [5], які характеризують інформаційну інтелектуальну 
структуру: 

 функціональний підхід, який пов’язує структуру ОСС з 
сукупністю функцій організації та технологію управління при чітко 
сформованій системі цілей; 

 системно-цільовий підхід побудови організаційної структури 
управління ґрунтується на відповідності структури цілям системи; 
реалізовує технологічну, інформаційну, адміністративну взаємодію і 
характеризується відповідним рівнем інтелекту, досвіду та 
профпідготовки кадрів. 

Щодо цих двох підходів актуальним є розв’язання задач, що 
забезпечують: 

 рівень профпідготовки та інтелекту; 
 відповідальність за виконання обов’язків. 
Розглянемо наступні аспекти інтелектуально-психологічної 

напруженості оперативного працівника в граничних умовах: 
Зміст відповідності – передбачає обов’язки, виконання завдань, 

доручень, дотримання норм та правил поведінки. 



Обсяг відповідності – якість і складність завдань, об’єктивність 
щодо власного інтелектуального рівня і профпідготовки, кількість 
доручень, завдань, обов’язків, дотримання часового графіку виконання 
робіт, відповідальність за власні рішення та дії. 

Управлінська діяльність ґрунтується на таких вимогах до органу 
управління (оперативної і структурної команд) [1, 2]: 

 своєчасності і чіткості виконання функцій прийняття і 
реалізації цілеорієнтованих рішень; 

 планомірності, ритмічності надійності та безпомилковості 
роботи команди; 

 інтегруванні інтересів працівників і цілей установи; 
 професіоналізмі кадрів управлінської діяльності в 

опануванні управлінської майстерності, вмінні приймати цільові 
рішення, високому рівні психологічної готовності до ефективної 
управлінської діяльності, здатності витримувати фізичне і 
інтелектуальне навантаження в нормальних умовах і в умовах ризику 
НС. 

Категорія професіоналізму ототожнюється [1-4] з професійною 
придатністю – сукупністю психічних, інтелектуальних та 
психофізіологічних характеристик, які забезпечують цілеорієнтовану і 
проблемно-орієнтовану діяльність особистості (рис. 1, 2). 

Готовність особистості до оперативно – управлінської 
діяльності передбачає наявність загальних і спеціальних здібностей, 
необхідних для виконання професійно-орієнтованих дій для реалізації 
цільових завдань, відповідно: 

 К1 – певний рівень інтелекту (IQ) 
 К2 – самооцінка, самоаналіз, самоконтроль в процесі 

активних дій в екстремальних умовах: 
– наявність „Я – образу” управлінської діяльності; 
– мотивація до професіональної діяльності у вибраному 
напрямку. 

 К3 – готовність діяти в середовищі, що швидко змінюється; 
 К4 – готовність до прийняття ризикованих рішень, 

розв’язання складних завдань; 
 К5 – готовність до подолання напружених ситуацій заради 

накресленої мети; 
 К6 – готовність діяти за високих стресових напружень в 

умовах дефіциту часу, аварійної ситуації. 
 К7 – здатність до інтелектуального аналізу ситуацій; 
 К8 – розроблення прагматичних стратегій поведінки і 

управління, які адекватні ситуаціям; 
 К9 – свідоме використання наукового, технічного і 

управлінського досвіду при формуванні процедур прийняття 



мотивованих цільових рішень. 
Відповідно відсутність Кi характерних рис, які є елементами 

когнітивного психологічного портрету особистості, знижують рівень 
стійкості функціонування або взагалі унеможливлюють його. 

Згідно з вищевикладеним формується блок-схема циклу 
професійного відбору (рис. 1) у вигляді ієрархічної структури. 

 

 
 
Рис. 1. Початковий цикл професійного відбору для підготовки 

оперативних команд 
 
Розглянемо схему формування навчального плану для курсантів 

МНС який має ієрархічну структуру, яка забезпечує відповідний 
когнітивний рівень особистості в процесі навчання згідно циклів 
(рис. 2.): 

1. Відбір осіб з відповідним когнітивним потенціалом; 
2. Цикл формування початкового професійного рівня; 
3. Цикл рангового профорієнтованого навчання до дій в 

умовах надзвичайних ситуацій; 
4. Цикл оперативно-командної підготовки. 
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Рис. 2. Схема формування командно-оперативного рівня 

професійної підготовки особистості. 
 
Висновок. 
Проаналізовано методи оцінювання професійно-орієнтованих 

кадрів відповідно до вимог інтелектуально-психологічної стійкості та 
сформовано схеми циклу професійного відбору і професійної 
підготовки спеціалістів, готових приймати рішення в екстремальних 
ситуаціях та оптимізувати роботу в нормальних умовах. 
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