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Актуальні питання підготовки майбутніх офіцерів до роботи в екстремальних ситуаціях
Actual Problems of Professional Preparation of the Future Officers to the Work in the Extremal
Situations
В статті розглянуто актуальні питання підготовки майбутніх офіцерів до роботи в
екстремальних ситуаціях. Досліджено праці науковців стосовно негативного впливу екстремальних
ситуацій на професійну підготовку майбутніх військових офіцерів. Здійснено аналіз поведінки та
діяльності військовослужбовців в екстремальних ситуаціях. У висновках підкреслено актуальність
вирішення навчально-бойових завдань, правильність прийняття рішень та використання
отриманих знань, вмінь та професійних навичок на практиці майбутніми офіцерами в процесі їх
підготовки, зокрема здійснювати активні оперативні дії у нестандартних екстремальних
ситуаціях, не зважаючи на їх негативний вплив.
Ключові слова: екстремальні ситуації, особистість, негативний вплив, професійна
компетентність, професійна підготовка, майбутній офіцер.
The actual questions of training future officers to work in extreme situations have been discussed in the
article. The works of scientists regarding the negative impact of extreme situations on the vocational training
of future military officers has been discovered. The analysis of the behavior and activities of military officers
in extreme situations has been done. Based on the aggregation of factors that negatively affect the training of
future officers of the armed forces of Ukraine, their influence on the formation of professional identity has
been described. The main characteristics and types of professional competence of a military professional have
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been identified by the author. The urgency of combat training tasks has been underlined in conclusion, the
correctness of the decision-making and using of knowledge and professional skills by future officers during
their training, in particular to implement the proactive operational actions in a non-standard extreme
situations, despite their negative impact.
Key words: extreme situations, individuality, negative impact, professional competence, vocational
training, future officer.
Постановка проблеми в загальному вигляді… Сучасна праця під впливом науково-технічного
прогресу й удосконалювання виробничих процесів стає усе більш складною і різноманітною.
Впровадження нових машин і комплексів, оснащених програмним управлінням, впровадження
гнучких виробничих систем – усе це вимагає не тільки професійної підготовки, необхідної для
виконання виробничих функцій, але й високої готовності фахівця до роботи у незвичних,
екстремальних ситуаціях. У зв’язку з цим постає проблема професійної надійності майбутніх фахівців,
що характеризує працівника за кінцевим результатом його діяльності.
В екстремальних ситуаціях поведінка людей суттєво відрізняється. Так, під час пожежі, одні з них
ціпеніють від жаху і не можуть поворухнутися, другі – хаотично рухаються та галасують, треті – беруть
під контроль власні стани, мобілізуються і можуть допомогти не тільки собі, але й оточуючим.
Поведінка людей в екстремальних ситуаціях є наслідком перетворень у емоційно-почуттєвій сфері та
свідчить про емоційну стійкість особистості. З одного боку, емоційна стійкість залежить від
темпераменту і є мало змінною, але з іншого – процес самовдосконалення особистості призводить до
суттєвих внутрішніх змін, у тому числі до трансформації емоційно-почуттєвої сфери [6, с. 9–12].
Необхідно відмітити, що особистісні зміни формуються, як правило, протягом тривалого часу. В
умовах бойової обстановки за наявністю реальної вітальної загрози такі зміни відбуваються значно
швидше. У військовослужбовців у залежності від типів реагування на донозологічні ознаки
акцентуацій накладалися нові риси характеру, які отримані в умовах проведення АТО, шляхом
нашарування на особливості, що вже були набуті [7, с. 3–5].
На думку В. Стасюка, діяльність в екстремальних ситуаціях потребує від військовослужбовців
високої оперативності, швидких переходів від контролю за механізмами до керування ними,
обдуманість дій і разом із тим своєчасного прийняття рішень, постійної готовності до екстремальних
дій, фізичної і нервової витривалості. Вчений також наголошує, що коливання працездатності
залежить від індивідуальних особливостей військовослужбовців, перш за все нервової системи.
Військовослужбовці з сильною врівноваженою нервовою системою більш витривалі до екстремальної
напруги і перенапруження, ніж військовослужбовці зі слабкою неврівноваженою нервовою системою
[8, с. 177].
Але, на жаль, основним проблемним завданням у навчально-виховному процесі залишається
низький рівень обізнаності офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки щодо важливості
професійної витривалості в ефективній майбутній військово-професійній діяльності, а також шляхів її
розвитку. Вищезазначені питання мають значний вплив на формування особистості професіонала
військової справи. Під час підготовки, навчання та координування діяльності майбутнього офіцера в
екстремальних ситуаціях, наближених до нестандартних, існує негативний вплив поряд із
отриманням досвіду дій в даних ситуаціях, що однак є позитивною стороною у формуванні професійної
компетентності військового.
Аналіз досліджень і публікацій... Ми проаналізували екстремальні ситуації на території нашої
країни, обговоренням яких займалися В.Авер’янов, Р.Калюжний, О.Остапенко, С.Кубіцький, Є.Левін,
досліджували діяльність військових працівників в екстремальних ситуаціях з педагогічної точки зору;
простежили за поведінковими змінами особистості внаслідок впливу екстремальних ситуацій, які
описані в працях В.Стасюка, С.Литвинцева, І.Приходько, серед яких ми виокремили негативні
чинники, які впливають на формування особистості майбутніх офіцерів, що зазначені у наукових
доробках Т.Білоус, та розглянули види професійної компетентності у А.Маркової.
Формулювання цілей статті… Метою статті є дослідити актуальні питання підготовки
майбутніх офіцерів до роботи в екстремальних ситуаціях.
Виклад основного матеріалу... Проблема прогнозування поведінки людей в екстремальних
ситуаціях, їх діяльності, а також оцінка вірогідності збереження їх психічного здоров’я та
працездатності після впливу екстремальних факторів завжди була у центрі уваги досліджень
науковців та практичних психологів. Особливе місце серед екстремальних ситуацій займають
локальні військові конфлікти, до яких можна віднести події на Сході України. Результати проведених
досліджень особистісних змін у військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях, показали,
що особистість в екстремальних ситуаціях незалежно від інтенсивності психоемоційних навантажень
зміна структури психологічних характеристик людини, в основному, має негативний характер. За
даними С.Литвінцєва та ін., тільки 25% військовослужбовців, які беруть участь у збройних конфліктах
і локальних війнах, адекватно реагують на бойову обстановку і спроможні вести активні бойові дії [4].
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В інших відбувається дезорганізація психічної діяльності, яка може призводити до розвитку
різних патологічних реактивних станів: у 10-25% особового складу виникають гострі реактивні
психози, у 35% стійкі психічні порушення, які можуть зберігатися протягом усього життя. Якщо
враховувати, що в психічних реакціях військовослужбовців на вплив психогенних факторів в
екстремальних ситуаціях відзначаються істотні розходження, що, насамперед, пов’язано з
суб’єктивністю сприйняття подій, які відбуваються [7, с. 4].
За послідовністю утворення емоції передують настрою та почуттям. Як правило, спочатку
з’являється короткочасна емоція, надалі у разі не контрольованості вона може посилитися,
перетворитися в певний настрій, а згодом – у глибинне почуття. Так, перебуваючи в екстремальній
ситуації, стаючи свідком чиєїсь загибелі, людина може перебувати тривалий час у гнітючому стані. Це
накладає відбиток і на певні психічні процеси (уважність, зосередженість), так і на її здатність
виконувати професійну діяльність. Зважаючи на це, легше керувати емоційним станом на початку
його виникнення, ніж потім, коли цей процес набуває сили та інтенсивності [6].
Досвід психологічного консультування клієнтів показує, що кожна людина має певний набір
емоцій і почуттів, перебіг яких здійснюється за конкретною траєкторією. Створення в системі освіти
умов для пізнання та рефлексії студентами власних траєкторій емоційного реагування має важливе
значення для підготовки професіоналів до діяльності в екстремальних ситуаціях [6].
За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури визначено, що основними завданнями
підготовки курсантів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін є: підготовка
компетентних офіцерів, які відповідають сучасним вимогам кваліфікаційних характеристик
підготовки офіцерських кадрів; всебічне й гармонійне виховання курсантів, формування в них
відповідних військово-професійних, патріотичних, ділових, морально-психологічних якостей,
виховання почуття обов’язку та готовності до захисту України; підвищення кваліфікації науковопедагогічного складу та перепідготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і категорій.
Ці завдання спрямовані на підвищення рівня професійної компетентності офіцера, які формуються в
процесі вивчення фахових дисциплін. Складовими професійної компетентності є: рівень професійної
освіти, професійна позиція, досвід й індивідуальні здібності, мотивоване прагнення до самонавчання і
самоосвіти, індивідуально-психічні особливості [1; 9].
Структура професійної компетентності передбачає: власне професійний ступінь (знання, вміння і
навички); надпрофесійний ступінь (мотивація, прагнення до професійного успіху); позапрофесійний
ступінь (статусні позиції професії, державне визначення цінності професії). А це відповідає наявності
пізнавальної, нормативної, функціональної і особистісної складових.
Серед особливостей професійної компетентності військового фахівця виділяють: різноманітність
складових, які визначають поліфункціональність військової праці; інтегрований характер результатів
військової праці, що складається із боєготовності відділень, морально-психологічного стану особистого
складу; відповідність індивідуальних якостей і дій військовослужбовця до висунутих цілей, завдань і
функцій [9]. Нині до особливостей добавляється направленість процесу підготовки на формування
готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях, які характеризують військові дії в АТО.
Варто зазначити, що компетентний спеціаліст володіє всім арсеналом методів у своїй професійній
галузі, що дозволяє йому варіювати їх використання відповідно до кожної конкретної ситуації,
обираючи оптимальний [2, с. 36].
Важливо зазначити, що педагогічний супровід формування професійної надійності фахівця
передбачає створення передумов для його професійного розвитку, становлення професійного «Я»,
адекватної самооцінки, освоєння методів професійного самозбереження. Ефективний педагогічний
супровід формування професійної надійності фахівця має стати складовою частиною особистісноорієнтованої професійної освіти [3]. Зокрема у військовій справі, коли динамізм напружених ситуацій,
нерідко занадто жорсткі вимоги до своєчасності і адекватності дій, зумовлюють необхідність
високопрофесійної педагогічної підготовки військового працівника до раптово виникаючих
ускладнених завдань професійної діяльності.
Отже, військово-професійна діяльність офіцерів проходить в умовах постійного впливу
несприятливих чинників, які призводять до високого напруження психічних і фізичних сил,
негативно впливають на професійну працездатність і стан здоров’я, характеризується значною
втомою. Щоб успішно діяти в даних екстремальних ситуаціях, офіцер має бути здоровим, морально
стійким, вольовим, добре підготовленим і витривалим.
Це в свою чергу вимагає від педагогічних працівників, які готують майбутніх офіцерів до дій в
екстремальних ситуаціях, наблизити процес підготовки до максимально реалістичного задля набуття
досвіду та вироблення правильної поведінки в надзвичайних ситуаціях, не зважаючи на негативний
вплив, несподівані ситуації, бойові дії тощо.
Висновки… Активізація військово-професійної діяльності координує і спрямовує процес
самоосвіти та самовдосконалення майбутнього офіцера до творчої реалізації професійного потенціалу,
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вона допомагає майбутнім офіцерам у розвитку самостійності суджень, умінь відстоювати свою точку
зору, умінь виявляти ініціативу і творчість у вирішенні навчально-бойових завдань, правильності
прийняття рішень та використання отриманих знань, вмінь та професійних навичок на практиці,
зокрема здійснювати активні оперативні дії у нестандартних екстремальних ситуаціях, не зважаючи
на їх негативний вплив.
У процесі професіональної підготовки майбутніх офіцерів необхідно зважати на усі фактори
впливу та чинники, які формують їх особистість, що вкрай важливо у подальшій військовій діяльності.
Зазначені проблемні питання є актуальними, багатоаспектними і повинні розглядатися фахівцями
різних галузей науки, у тому числі представниками військової професійної освіти.
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