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ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано і наведено приклади основних способів управляння 

особовим складом, рекомендації психологічного супроводження професійної 

діяльності пожежних рятувальників, тому, що вважаю саме цю тему актуальною на 

сьогоднішній день. 

Психологія управління  – галузь психології, яка вивчає психологічні 

закономірності управлінської діяльності, проблеми спілкування та взаємодії 

працівників на різних рівнях управління. Ця галузь тісно пов'язана із поведінкою, 

прийнятим рішенням рятівника, або рятувальної команди, які безпосередньо беруть 

участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. 

У соціальному управлінні головними компонентами управляючої підсистеми і 

підсистеми, якою управляють, є люди —  представники органів та підрозділів МНС 

України. На відміну від управління в біологічних і технічних системах, специфіка 

соціального управління полягає в об'єднанні суб'єкта й об'єкта управління. 

Особливостями професійної діяльності пожежних-рятувальників є виконання 

професійного завдання в незвичайних умовах, сполучених із небезпекою для життя і 

здоров'я; несприятливий вплив фізичних і хімічних факторів: сильного задимлення, 

високої температури, вологості, зниження концентрації кисню в повітрі, виділення 

токсичних продуктів горіння, сильних шумів, складна динаміка змін функціональних 

станів, високий рівень нервово-психічної напруги, підвищені фізичні навантаження; 

робота в індивідуальних засобах захисту органів дихання і шкіри, які обмежують огляд, 

рухи і взаємодію один з одним у складі пожежного розрахунку; можливість виникнення 

паніки, метушні, які створюються як постраждалими, так і сторонніми людьми; 

динамічна зміна обстановки, виникнення аварійних ситуацій.  

Перераховані умови діяльності визначають підвищені вимоги не тільки до рівня 

стану здоров'я, фізичної підготовленості пожежного-рятувальника, але й до його 

індивідуально-психологічних особливостей. 



 

Хочу запропонувати рекомендації щодо психологічного супроводження 

професійної діяльності пожежних рятувальників: 

- систему пролонгованої діагностики успішності професійної діяльності в 

процесі професійного психологічного відбору і супроводження службової 

підготовки, яка забезпечує спадкоємність і накопичення достовірної 

інформації щодо професійної придатності кандидата на всіх етапах 

діагностики; 

- цільову програму з професійно-психологічного супроводження рятівників у 

процесі професійної підготовки в навчальних центрах МНС України, яка 

передбачає три функціональних напрямки: діагностичне, корекційне та 

організаційне. Діагностичний напрямок пов'язаний із комплексним 

вивченням і оцінкою індивідуально-психологічних якостей пожежних 

рятівників та багато в чому визначає діяльність за двома іншими 

напрямками. 

 Краще розуміючи людей, можна збільшити свої шанси на успіх. наприклад, 

чим краще ви знаєте хід думок вашого співробітника, тим з кращої сторони ви можете 

подати себе. 

 Важливим моментом є той факт, що люди володіють різними типами 

сприйняття та стилями поведінки, і щоб найефективніше встановлювати з ними 

відносини, потрібно знати про їх погляди, так як люди найбільш відкликаються  до тих, 

хто враховує їх точку зору. Керівник, який використовує свою інформованість, може 

краще керувати своїми підлеглими. 

Таким чином, використання представлених теоретичних та практичних знань 

стосовно психологічних чинників професійної успішності дозволить оптимізувати 

професійну діяльність працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України та 

забезпечити високий рівень її результативності. 
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