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Професійне становлення є одним із найваж-ливіших напрямків розвитку людини, який впливає на якість життя людини, сприяє її само-актуалізації та самореалізації. Процес професійного становлення є досить складним явищем, що складається з певних ета-пів та є чуттєвим до низки чинників, серед яких виокремлюють особливості самої професії та особистісні характеристики суб’єкта професій-ного становлення. Свої особливості має процес професійного становлення також і в екстремаль-них видах, зокрема у структурі державної служ-би надзвичайних ситуацій (ДСНС). Основні особливості професійної діяльності у ДСНС, здатні впливати на процес становлення 

фахівця ДСНС, полягають у високому рівні стре-согенності роботи та певній закритості системи. Стресогенність роботи керівного складу та опе-ративних працівників полягає у великій кількос-ті інформації, яку потрібно опрацювати в умовах дефіциту часу та правильно на неї відреагувати, прийняти рішення. Закритість системи ДСНС передбачає певну кар’єрну ланку, особливість якої полягає у періодичних посадових перемі-щеннях по службі. Сам процес посадових перемі-щень висуває певні вимоги до особистості, зок-рема до адаптаційних можливостей людини. Це зумовлює необхідність розвитку у фахівців ДСНС низки специфічних особистісних та профе-сійно важливих якостей. 
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У зв’язку з цим постає проблема вивчення та аналізу особливостей процесу професійного ста-новлення фахівця ДСНС, зокрема процесу посадо-вих змін, їхнього зв’язку з адаптаційними проце-сами та з низкою особистісних чинників, а також проблема розробки і впровадження заходів щодо оптимізації у професійному становленні фахівця ДСНС та у процесі посадових змін зокрема.  Метою цієї статті є теоретичний аналіз особ-ливостей професійного становлення, чинників, що на нього впливають та визначення ролі поса-дових змін під час діяльності фахівців ДСНС. Проблема професійного становлення вивча-ється досить давно та висвітлюється у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідни-ків, зокрема Є.М.Борисової, Дж.Джуелла, Е.Ф.Зе-єра, Є.А.Клімова, В.О.Лефтерова, Д.С.Тітаренко, В.Д.Тогобицької, В.Ф.Орлова та ін. Під професій-ним становленням розуміють процес формуван-ня компетентності, соціально значущих та про-фесійно важливих якостей, а також готовність до постійного професійного росту та пошуку таких способів виконання діяльності, які б від-повідали індивідуально-психологічним особли-востям людини [5; 6; 7; 8; 11; 12]. Процес професійного становлення передба-чає наявність кризових етапів, що зумовлює не-обхідність активної професійної адаптації. Е.Ф.Зеєр, І.С.Пряжніков виокремлюють кризи професійного розвитку та акцентують увагу на тому, що наведені кризи однаковою мірою ускладнюють та стимулюють процес професій-ного становлення та професійної адаптації [5].  У роботах зарубіжних дослідників (Р.Д.Бретц, Т.А.Джадж , Я.С.Хамер) має місце тенденція до заміни поняття професійного становлення по-няттям кар’єри чи кар’єрного росту [3; 13]. При цьому кар’єра розуміється як поняття дещо ши-рше за поняття професійного становлення, тому що передбачає розвиток, надбання компетенції та досягнень не тільки у межах однієї професії, але й упродовж усього життя у цілому. Тема ка-р’єри набула свого розвитку також і у вітчизня-ній психології, де стадії кар’єри були співвідне-сені зі стадіями професійного становлення (А.А.Щеколдіна) [15]. Основна відмінність стадій кар’єри від етапів професійного розвитку поля-гає у тому, що стадії кар’єри більш чітко відбива-ють процес професіоналізації, тобто перетворен-ня новачка у професіонала. На перебіг кар’єрного розвитку чи професій-ного становлення впливає низка чинників, се-ред яких найбільше значення мають: мотивація, інтелект, самооцінка та рівень домагань; індиві-дуально-психологічні якості, копінг-стратегії, кар’єрні та життєві стратегії (К.О.Абульханова-

Славська, Н.А.Брендон, Р.Д.Бретц, Т.А.Джадж, Н.Н.Пилипенко, А.А.Щеколдіна) [1; 3; 15]. Ці чин-ники у поєднанні з об’єктивними професійними чинниками в ідеальному варіанті ведуть до про-фесійного успіху як кінцевого результату, що оцінюється за об’єктивними та суб’єктивними показниками (Я.С.Хамер). Об’єктивний успіх мо-же бути оцінений оточуючими людьми, включає у себе соціальний статус робітника та рівень його зарабітної плати. Під суб’єктивним успіхом розуміється ступінь задоволеності самого робіт-ника своєю роботою та рівнем кар’єри, якого він досяг. Суб’єктивні та об’єктивні показники успі-ху пов’язані між собою. Досягнення об’єктивного успіху зумовлює задоволеність результатами, що були досягнені [10; 12; 13]. Це відбувається, якщо кар’єра сприймається людиною як покли-кання, і людина цілеспрямовано досягає об’єк-тивних задач (Д.Т.Холл , Д.Є.Чендлер). Своїх особливостей процес професійного ста-новлення, а також кар’єрний розвиток набува-ють в екстремальних видах діяльності. Профе-сійний розвиток та професійна адаптація в екст-ремальних професіях, зокрема у ДСНС та МВС вивчалися у роботах: О.П.Євсюкова, В.О.Лефте-рова, Я.О.Овсяннікової, В.Д.Тогобицької, Д.С.Ті-таренко, І.О.Полякова, А.А.Щеколдіної та інших [4; 7; 8; 11; 12]. Авторами визначаються особли-вості професійної діяльності у структурі ДСНС, дається визначення поняття особистісно-про-фесійного розвитку фахівця екстремальних про-фесій, а також особливостей процесу професій-ної адаптації відповідно до особливостей діяль-ності (В.О.Лефтеров, О.Р.Охременко) [7; 10]. У той же час недостатньо вивченою та неви-значеною на сьогодні залишається проблема посадових змін у процесі професійного станов-лення. Поняття посадових змін та її моделі розг-лядалися у роботі А.А.Щеколдіної, проте їхні особ-ливості та прикладні аспекти у межах професій-ної діяльності у МНС потребують вивчення [15]. Процес професійного становлення характе-ризується складністю внаслідок кризових періо-дів та специфічностей перебігу залежно від про-фесійної діяльності, у межах якої він відбуваєть-ся. У той же час кризи професійного становлення мають здебільшого спільні риси у багатьох про-фесіях (Р.А.Ахмер, Е.Ф.Зеєр, І.С.Пряжніков) [3; 5]. Перша криза розпочинається у віці 14–15 ро-ків та виражається у формуванні певних профе-сійних очікувань, що підлягають ревізії та коре-кції вже у період другої кризи. Третя криза по-в’язана з початком професійної діяльності та має назву кризи професійних очікувань чи про-фесійної адаптації. Конструктивним вирішен-ням цієї проблеми є зміна мотивації праці та ко-
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рекція «Я-концепції» чи активізація професійних зусиль. Після декількох років роботи виникає криза професійного росту, що провокується не-задоволеністю можливостями посади та кар’є-рою; потребою у подальшому підвищенні квалі-фікації, створенням сім’ї та зміною приоритетів. Ця криза також має назву вторинної професіона-лізації та виникає у ситуації протиріччя між ба-жаною кар’єрою та її реальними перспективами. Відсутність перспектив для її подальшого розви-тку може привести до повної стагнації особисто-сті. Якщо ця криза не буде вирішена, вона може перейти у кризу соціально-професійної самоак-туалізації. Вирішення цієї кризи можливе лише за рахунок освоєння нової соціальної ролі та ціл-ком залежить від особистісних адаптаційних ресурсів (І.С.Пряжніков) [3]. Проблеми у вирі-шенні наведених криз, а також вибір деструкти-вних шляхів їхнього вирішення може призвести до більш масштабних біографічних криз (Р.А.Ахмер). З цими кризами щільно пов’язані стадії кар’єри (Я.С.Хамер, Р.Д.Бретц, Т.А.Джадж) [13; 16; 17]. Перша стадія кар’єри характеризу-ється переважно співробітництвом між молоди-ми та досвіченими співробітниками. На цій ста-дії важливо усвідомлювати позицію залежного. На другій стадії відбувається перехід до самос-тійної роботи, де основною метою стає інтегра-ція нових ідей в обраній області та впевненість у собі як необхідна умова. На третій стадії вже сформовані спеціалісти несуть відповідальність за тих співробітників, які ще знаходяться на по-передніх стадіях кар’єри. Для багатьох саме ця стадія є кінцевою, тому що уособлює собою са-мореалізацію у ролі наставника. Інша частина співробітників переходить на четверту стадію, де формуються стратегії розвитку самого підп-риємства чи довгострокове стратегічне плану-вання. Важливість цієї стадії полягає у форму-ванні професіоналів як людей, що володіють різними засобами маніпуляцій, серед яких воло-діння непрямими засобами впровадження ідей, відбір персоналу, оформлення організації (А.А.Ще-колдіна) [15]. Значний вплив на перебіг процесу професій-ного становлення чи кар’єрного розвитку має мотивація особистості, інтелект, самооцінка та рівень домагань. Ці особистісні характеристики були виокремлені та досліджені у роботах: Л.Ф.Бурлачука, А.В.Захарової, Я.С.Хамера, А.А.Ще-колдіної та ін. [2; 13; 15]. Роль мотивації у контексті її впливу на про-цес професійного становлення полягає у тому, що вона зумовлює оцінку людиною своїх здібно-стей та можливостей, також впливає на рівень досягнення (А.Мюррей) [3; 14; 16; 17]. В основі 

мотивації лежать мотиви визнання, самоствер-дження та самоповаги (Р.Байцар). В основі моти-вів визнання та самоствердження лежить праг-нення людини до компетентності, впевненості у собі, а також прагнення до визнання оточуючи-ми та їх поваги. У професійній діяльності ці мо-тиви набувають свого вираження у підвищенні, наданні чергового звання чи у публічних висту-пах. Мотив самовираження відображує прагнен-ня людини до максимального використання сво-їх знань, умінь і навичок, а також до їхнього пос-тійного розвитку. Всі ці мотиви є досить індиві-дуальними [14; 15]. У межах певної професійної діяльності має місце формування мотиваційного механізму, основною функцією котрого є забезпечення про-цесу взаємодії індивіда та професійного оточен-ня з метою досягнення відповідності між психо-логічним змістом поведінки людини та очіку-ваннями професійного оточення (Н.Н.Пилипен-ко). При цьому динаміка мотиваційного механіз-му зумовлена певними психологічними механіз-мами, серед яких механізми психологічного за-хисту, рівень домагань та самооцінка [1; 2; 6; 14].  Механізми психологічного захисту у рятува-льників ДСНС вивчалися у роботах Д.С.Тітаренко та О.В.Коврегіна, де зазначалося, що в умовах надзвичайних ситуацій організм людини пра-цює в іншому ритмі, активізуючи певні механіз-ми психологічного захисту [11; 12]. Має місце також певний алгоритм розвитку психологічних захисних механізмів під час екстремальної ситуа-ції від механізму заперечення до компенсації (Д.С.Тітаренко). Разом із цим на мотиваційний механізм та на професійну діяльність працівника ДСНС впливають самооцінка та рівень домагань. Самооцінка та рівень домагань вивчалися у роботах: Н.Брендона, А.В.Захарової, С.Мулера та ін. [3; 13; 16; 17]. При цьому наголошувалося на зв’язку самооцінки з рівнем інтелекту. Гнучкий інтелект не тільки є основою для формування самооцінки, але й сприяє її подальшому розвит-ку, передбачаючи постійне поширення знань, критичну оцінку та покращення здібностей. Са-мооцінка сама по собі є цінністю, якою індивід наділяє себе у цілому та окремі сторони своєї особистості, діяльності та поведінки (Н.Брендон, С.Мулер) [16; 17]. На будь-яку професійну діяль-ність, у тому числі на діяльність у системі ДСНС значною мірою впливає стійкість та стабільність самооцінки. Особливості самооцінки мають сут-тєвий вплив на формування домагань людини. Основними компонентами домагань людини є когнітивний компонент як усвідомлюване пла-нування бажаного майбутнього, емоційний ком-понент як переживання відчуття задоволення 

Б р о ц и л о  О .  Ю .  
Теоретичний  аналіз особливостей професійного  становлення фахівця державної служби  надзвичайних  ситуацій  



Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Том 2. Випуск 10(91) 

54 

від уявлення бажаного майбутнього та конатив-ний компонент як стимул до реалізації очікува-ного і бажаного (Т.М.Титаренко) [11; 13]. Рівень інтелекту, мотивація, самооцінка та рівень домагань впливають на формування ка-р’єрних стратегій та на стратегії адаптації, що у купі зумовлюють певний стиль професійної дія-льності та професійного становлення людини у цілому та працівників ДСНС зокрема. А.В.Захаро-вою та А.А.Щеколдіною виокремлюються три основні варіанти розвитку професійного станов-лення фахівця [15].Перший варіант є поступо-вий, безкризовий перебіг професійного станов-лення у межах однієї професії. Він характеризу-ється гармонійністю та майже повною відповід-ністю стилю співробітництва, а також відповід-ністю індивідуальних якостей людини певній організації. Другий варіант професійного розви-тку фахівця уособлює прискорений розвиток на початкових етапах зі стагнацією та швидким спадом наприкінці також у межах однієї профе-сії. Третій варіант передбачає стрімкий та до-сить протилежний (спади та підйоми) особистіс-ний та професійний розвиток, що призводить до великих досягнень (не обов’язково у межах одні-єї професії) та супроводжується кризами та кон-фліктами.  Питання професійного становлення, а також чинників, що на нього впливають, має свої особ-ливості у системі ДСНС.  Проблема професійного становлення та про-фесійної адаптації у МВС та ДСНС розглядалися у роботах: Д.О.Александрова, Є.Грінберга, В.О.Леф-терова, Я.О.Овсяннікової, О.Р.Охременко, І.О.По-лякова, Д.С.Тітаренко, В.Д.Тогобицької та ін. [3; 7; 8; 10; 11; 12]. Особливості процесу адаптації в екстремальних професіях пов’язані з тим, що ця професійна діяльність сама по собі є досить зна-чним стресором (Є.Грінберг, К.Рос). Це зумовле-но високою соціальною значущістю помилок та складністю сучасних психотехнічних систем. Крім цього, стресовими чинниками є низка ви-робничих факторів, жорсткий графік роботи та надмірне напруження (О.Р.Охременко) [7; 10]. Однією з особливостей роботи у структурі ДСНС, що створює стресові умови, є певна по-двійність умов: з одного боку, робітник ДСНС повинен дотримуватися основних вимог норма-тивних документів, а з іншого боку, робітник має самостійно сформувати оптимальну страте-гію діяльності з урахуванням наявної ситуації, оскільки у більшості випадків єдиного правиль-ного рішення не існує. Професійній діяльності фахівця ДСНС притаманні складність та відпові-дальність рішень, тривалість зосередженого спостереження, відповідальність за невиконан-

ня необхідних, а також за виконання зайвих чи несанкціонованих дій (Р.О.Охременко) [7; 10]. Ці чинники також зумовлюють особливості особи-стісно-професійного розвитку фахівців екстре-мальних професій (В.О.Лефтеров) [7; 10]. До них відносяться: зумовленість розвитку робітників закритістю системи та взаємозв’язок професій-ного росту робітників з їх психологічними дани-ми, що робить важливим питання необхідності розвитку професійно важливих якостей робіт-ника, серед яких морально-вольові та інтелекту-альні якості, соціально-комунікативна компете-нція, система цінностей та професійна мотива-ція (В.О.Лефтеров) [7; 10].  Крім цього, особливості професійної адапта-ції у працівників ДСНС набувають вираження у певних деструктивних тенденціях. У фахівців ДСНС психологічними детермінантами розвитку професійно обумовлених деструкцій є кризи про-фесійного становлення, певні форми психологіч-ного захисту. Водночас з процесом професійної адаптації у працівників ДСНС можуть спостеріга-тися загальнопрофесійні деструкції, спеціальні професійні деструкції, професійно-психологічні деструкції та індивідуалізовані деструкції.  Особливого значення адаптивні та деструк-тивні процеси набувають у процесі посадових змін, які є суттєвим елементом професійної дія-льності у структурі ДСНС. Феномен посадових змін вивчався у роботах: Є.С.Жарікова, Н.Нікол-сона, Я.С.Хамера, А.А.Щеколдіної [3; 13; 15]. Мо-дель посадових змін є стадіальною. Перша стадія включає у себе процес підготовки до переміщен-ня, де здебільшого задіяні суб’єктивні чинники (особистісні ресурси). Друга стадія є безпосеред-ньо вступом у нову посаду та характеризується максимальним сплеском фізичної та емоційної напруги. Третя стадія є стадією адаптації та включає у себе використання всіх ресурсів орга-нізму з метою оптимального пристосування до нової посади, нових умов, вимог та обов’язків. Четверта стадія називається стадією стабілізації та характеризується вирівнюванням діяльності та емоційного фону робітника. Особлива увага звертається на стадію адаптації, тому що саме на цій стадії відбувається активне (чи пасивне) пристосування індивіда до нових обов’яків та формується образ «Я на новій посаді». Посадові переміщення фахівця ДСНС є сенси-тивним періодом, який супроводжується актив-ними адаптивними та деструктивними процеса-ми, пов’язаними з порушенням вже засвоєних способів діяльності та руйнуванням сформова-них професійних якостей. Таким чином, процес посадових змін має велике значення у професій-ному становленні фахівця ДСНС, тому що він 
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стимулює адаптаційні процеси у суб’єкта, що знаходиться у процесі переміщення, зумовлює пошук свого, індивідуального стилю діяльності та є основою для розвитку особистісних та про-фесійно важливих якостей. У результаті теоретичного аналізу професій-ного становлення фахівця ДСНС встановлено, що цей процес має свої особливості, зумовлені підвищеною стресогенністю, закритістю систе-ми та організаційною структурою, що набуває свого вираження у посадових переміщеннях. Посадові зміни є досить сильним поштовхом для подальшого особистісного та професійного роз-витку, що активізує процес професійної адапта-ції та вимагає від учасника переміщення відпові-дних особистісних та професійних якостей, се-ред яких: відповідальність, нервово-психічна та емоційна стійкість, швидкість реакції.  Також виявлено, що на процес професійної адаптації фахівця ДСНС впливають такі чинни-ки: мотивація, інтелект, самооцінка та рівень домагань, а також індивідуально-психологічні якості суб’єкта адаптації.  
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