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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Складні умови сьогодення, реформування 

силових структур України, специфіка їх пріоритетних завдань висувають 

нові вимоги до особистісних та професійних особливостей  фахівців 

екстремального профілю діяльності. Особливого значення набуває всебічна 

психологічна підтримка особистості фахівця, яка сприяє оптимізації 

готовності до роботи в екстремальних умовах, стресостійкості, ефективності 

діяльності, підвищенню якості життя в цілому. Психологічне 

консультування, як прикладна галузь сучасної психології, вирішує завдання 

розробки теоретичних засад і  прикладних програм з надання психологічної 

допомоги особам у складних ситуаціях. 

Нині існує дві наукові позиції щодо трактування психологічного 

консультування. Згідно з першою – це форма застосування знання з метою 

постановки психологічного діагнозу, надання психокорекційної, 

профілактичної, психотерапевтичної допомоги і т. д. (А. Ф. Ануфрієв, 

А. Г. Лідерс, М. М. Обозов та ін.). Відповідно до другої – це особливий вид 

надання психологічної допомоги (О. Ф. Бондаренко, С. В. Васьківська, 

П. П. Горностай, О. Ю. Осадько, Р. М. Ткач, О. М.  Усатенко, 

Р. П. Федоренко, Г. О. Хомич та ін.).   

У сучасній зарубіжній консультативній психології окреслено основні 

підходи, на основі яких визначається зміст індивідуального психологічного 

консультування як напряму практичної діяльності, а саме: сучасний 

психоаналітичний (Г. Дізнан, К. Леузетт, А. Наков, Ф. Накхум, П. Пфаннер, 

Л. Ребекка та ін.); необіхевіоральний (В. Верпланк, Дж. Грінспун, Р. Кано, 

С. К. Мак-Доно, М. Дж. Махоні, Д. Мейхенбаум, К. Пейдж, А. Елліс, 

Г. Яклевіч та ін.); клієнт-центрований (К. Роджерс, Ю. Джендлін ін.) та 

екзистенційно-гуманістичний (Р. Мей, Ф. Фідлер та ін.); орієнтований на 

рішення (Т. A. Aхoлa, Д. Eпстoн, Б. Фурмaн, С. Дe Шaзeр, M. Вайт); з 

переоцінки особистості (Г. Джекінс) та інші. 

 У пострадянській психології переважають духовно-орієнтований 

(Т. А. Флоренська), проблемно-орієнтований (С. В. Васьківська, 

П. П. Горностай), психосемантичний (О. Ф. Бондаренко) підходи. 

Консультування трактують як систему психологічного впливу 

(Ю. Є. Альошина, К. Є. Данилін, О. М. Дубовська та ін.); деонтологічний 

процес (О. М. Голунов, А. Ф. Копйов та ін.).   

В Україні відбувається інтенсивний розвиток вітчизняної школи 

психологічної допомоги, йдеться про: етичний персоналізм 

(О. Ф. Бондаренко), глибинну психокорекцію (Т. С. Яценко), кризове 

консультування (І. С. Булах), консультування (С. В. Васьківська, 

П. П. Горностай, Р. М. Ткач, Г. О. Хомич), психолінгвістичну психотерапію 

(Л. В. Засєкіна); види допомоги: психотерапевтичну (Л. Ф. Бурлачук,  

О. С. Кочарян,  М. Є. Жидко), постраждалим у надзвичайній ситуації 

(Н. В. Оніщенко), засобами спілкування (О. Ю. Осадько), в умовах 

надзвичайної ситуації (Н. Д. Потапчук), екстрену (Д. В. Солошенко), 
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учасникам бойових дій та їх сімʼям (М. І. Мушкевич, А. П. Мельник, 

К. І. Шкарлатюк, Р. П. Федоренко, І. М. Грицюк, В. В. Коширець, 

Т. І. Дучимінська); проблеми супервізорства (О. М. Усатенко), психологічне 

здоров’я  психологів-практиків (О. І. Богучарова) та ін.  

Аналіз підходів до психологічної допомоги, зокрема, психологічного 

консультування, свідчить, що в них не повною мірою враховується чинник 

професійної приналежності особи, який детермінує, в тому числі, порушення 

у різних сферах психічного життя суб’єкта. Насамперед, це стосується 

фахівців екстремального профілю діяльності, які працюють в умовах 

підвищеної відповідальності та ризику. Серед загальних закономірностей 

діяльності, що відбувається в екстремальних умовах, виокремлено такі: 

динамічність психічної напруги (емоційної, змішаної та ін.); працездатність, 

яка залежить від умов праці; сформованості індивідуально-типологічних 

особливостей особистості, насамперед, емоційної стійкості і надійності 

фахівця, його психологічної готовності до роботи. 

Посилено вивчаються: психологічні детермінанти професійної 

діяльності фахівців екстремального профілю (Г. С. Грибенюк, 

М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк та ін.), професійний стрес, психічне та 

психологічне здоров’я (Д. С. Зубовський, А. Ф. Косенко, Т. І. Кочергіна, 

В. І. Осьодло, Є. М. Потапчук та ін.), адаптація до екстремальних умов 

діяльності (І. Ю. Горелов, О. М. Кокун, О. Р. Охременко, О. Д. Сафін та ін.); 

чинники професійної діяльності, що забезпечують надійність поведінки 

фахівців та успішність діяльності в екстремальних умовах (М. М. Козяр,  

М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, Г. В. Ложкін, Ю. О. Приходько та ін.); 

динаміка психічних та психофізіологічних процесів під впливом 

екстремальних чинників (Г. О. Балл, Л. М. Балабанова, О. М. Кокун, 

А. С. Куфлієвський, С. М. Миронець, Л. А. Перелигіна, О. В. Тімченко, 

Ю. М. Швалб, С. І. Яковенко та ін.), психологія людини в особливих умовах 

(В. Г. Кремень, М. В. Костицкий, М. А. Кришталь, О. В. Лазоренко, 

О. Д. Сафін та ін.), теорія та практика надання психологічної допомоги 

(О. Ф. Бондаренко, В. П. Москалець, Н. В. Оніщенко, Н. В. Чепелєва, 

Т. С. Яценко та ін.). 

З усім тим, у сучасній психологічній практиці дотепер відсутня цілісна 

та структурована (з застосуванням ідей та методів різних напрямків сучасної 

психологічної практики), технологія консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності. Актуальність розробки цієї проблеми 

пов’язана з тим, що існує ряд суперечностей: 

–  суспільна зумовленість значного зростання кількості фахівців 

екстремального профілю діяльності, які мають нервово-психічні, 

психосоматичні порушення, та необхідність надання їм коректної, спеціально 

організованої психологічної допомоги; 

–  проведення консультативної практики поза процесом трудової 

діяльності фахівців обумовлює необхідність урахування при організації та 

проведенні консультування специфіки усіх аспектів професійної діяльності, 

які сприяють виникненню утруднень в діяльності та особистості фахівця; 
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–  існування потужного потенціалу психологічної практики і водночас 

фрагментарне, подекуди некоректне, використання психотехнологій з різних 

напрямів (у тому числі зарубіжних) у консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності; 

–  існування різних технологій консультування в теоретико-

методологічних традиціях і необхідність розробки сучасних методологічних 

основ щодо алгоритмізації процесу психологічного  консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності. 

Таким чином, соціальна і психологічна значущість визначеної 

проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми дослідження: 

«Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності». 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-

дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України й 

пов’язане з реалізацією Загальнодержавної цільової програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2013–2017 роки, затвердженої Законом України від 7 червня 

2012 року № 4909-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19–20, 

ст.173); «Психологічні особливості виконання завдань за призначенням 

працівників аварійно-рятувальних підрозділів» (номер державної реєстрації  

0115U002031). Тему дисертаційного дослідження затверджено (протокол № 8 

від 27.03.2014 року) та уточнено (протокол № 10 від 25.05.2017 р.) рішенням 

Вченої ради Національного університету цивільного захисту України. 

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці концепції та 

апробуванні психотехнології консультування фахівців екстремального 

профілю діяльності. 

 Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: 

1. Визначити специфіку професійної діяльності в екстремальних 

умовах та виокремити типи психологічних утруднень фахівців 

екстремального профілю діяльності. 

2. З’ясувати провідні підходи щодо психологічного консультування, 

розробити теоретико-методологічні основи та психотехнологію 

консультування фахівців екстремального профілю діяльності.   

3. Встановити загальні та специфічні запити  фахівців екстремального 

профілю діяльності та на їх основі розробити типи проблем, які вирішуються 

у консультування.  

4. Розробити критерії оцінки ефективності психологічного 

консультування. 

5. Здійснити перевірку ефективності розробленої психотехнології 

консультування фахівців екстремального профілю діяльності, виявити 

динаміку та механізми особистісних змін, що відбулися у результаті її 

застосування. 

 Об’єкт дослідження: психологічне консультування. 

Предмет дослідження: зміст, структура та технології консультування 

фахівців екстремального профілю діяльності. 
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Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

фундаментальні положення та теоретичні принципи щодо психологічного 

консультування таких підходів: інтегративно-особистісного (Г. О. Балл, 

О. В. Завгородня) та інтегративного (О. С. Анісімов, Ф. Є. Василюк, 

В. В. Козлов, В. В. Макаров, Г. І. Марасанов, А. О. Олександров, О. Й. Палей, 

A. Ю. Панасюк, В. М. Цапкін та ін.); психоаналітичного (Г. Дізнан, 

К. Леузетт, А. Наков, Ф. Накхум, П. Пфаннер, Л. Ребекка та ін.); 

необіхевіорального (В. Верпланк, Дж. Грінспун, Р. Кано, С.К. Мак-Доно, 

М. Дж. Махоні, Д. Мейхенбаум, К. Пейдж, А. Елліс, Г. Яклевіч та ін.); 

екзистенційно-гуманістичного (Р. Мей, Б. Мекі, Дж. Симон, Ф. Фідлер та ін.); 

орієнтованого на рішення (Т.A. Aхoлa, Д. Eпстoн, Б. Фурмaн, С. Дe Шaзeр, 

M. Вайт); з переоцінки особистості (Г. Джекінс); з надання психологічної 

допомоги в екстремальних умовах (О. Ф. Бондаренко, І. С. Булах, 

Л. Ф. Бурлачук, С. В. Васьківська, С. О. Гарькавець, П. П. Горностай, 

О. С. Кочарян,  В. У. Кузьменко, В. О. Лефтеров, Н. В. Оніщенко, 

О. Ю. Осадько, Н. Д. Потапчук, Д. В. Солошенко, Р. М. Ткач, 

О. М. Усатенко, Р. П. Федоренко, Г. О. Хомич, К. І. Шкарлатюк, Т. С. Яценко 

та ін.). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 

використано такі методи: а) теоретичні – дедуктивний, індуктивний, 

систематизації, моделювання, наукової інтерпретації для узагальнення 

теоретико-методологічних основ дослідження психологічного 

консультування та визначення концептуальних засад, узгодження отриманих 

результатів із науковими фактами та концепціями; порівняльний та 

комплексний – для зʼясування феноменології процесу психологічного 

консультування; б) емпіричні – анкетування, метод експертної оцінки, 

семантичного шкалювання, тестування, наративне інтерв’ю; 

психодіагностичні методики: «Q-сортування: діагностика основних 

тенденцій поведінки у реальній групі» (В. Стефансон); «Опитувальник 

міжособистісних відносин» (В. Шутц); «Особистісна агресивність та 

конфліктність» (В. П. Ільїн, П. А. Ковальов); «Методика діагностики 

комунікативної соціальної компетентності» (КСК) (Л. Міхельсон, в адаптації 

Ю. З. Гільбух)  – для діагностики сфери міжособистісних стосунків; 

«Діагностика стану стресу» (К. Шрайнер); «Вимірювання почуття провини і 

сорому» (Test of Self-Conscious Affect / TOSCA) (Дж. П. Тангней); «Шкала 

реактивної тривожності» (Ч. Спілбергер, Ю. Л. Ханін); «Шкала астенічного 

стану», (Л. Д. Мшова, в адаптації Т. Г. Чертової); «Шкала депресії» (А. Бек); 

«Оцінка психічної активації, інтересу, емоційного тонусу, напруги і 

комфортності» (М. О. Курганський, Т. А. Немчин); діагностики самооцінки 

психічних станів (Г. Айзенк); «Психічні стани особистості» 

(А. Т. Джерсайдл) – для вимірювання психічних станів; Багаторівневий 

особистісний опитувальник «Адаптивність» (А. Г. Маклаков і 

С. В. Чермянін); «Шкала соціальної адаптивності» (Ч. Снайдер, в адаптації 

О. Г. Посипанова); діагностики соціально-психологічної адаптації (К. 

Роджерс, Р. Даймон) – для дослідження адаптивності та професійної 
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адаптації; Методика вивчення часової перспективи (Ф. Зімбардо); «Аналіз 

стилю життя» (Бостонський тест на стресостійкість); Стратегії подолання 

стресових ситуацій / SACS (С. Хобфолл, в адаптації Н. Є. Водоп'янової та 

О. С. Старченкової); «Опитувальник травматичного стресу» (І. О. Котеньов); 

«Шкала для клінічної діагностики ПТСР» / CAPS (в адаптації І. Г. Малкіної-

Пих) – для виявлення симптомів психологічної травматизації; «Діагностика 

емоційного вигорання особистості» (В. В. Бойко); «Діагностика мотиваційної 

структури особистості» (В. Е. Мільман); «Визначення схильності до такої 

поведінки, що відхиляється від норм» (О. М. Орел); діагностики схильності 

до різних залежностей (Г. В. Лозова); «Рівень суб'єктивного контролю» / РСК 

(Є. Ф. Бажин, Є. А. Голинкіна, А. М. Еткінд) – для дослідження рівня 

професійної деформації; «Тест ірраціональних переконань» (Р. Джонс, в 

адаптації М. А. Гуліної), «Драйверний опитувальник» (П. Кахлер, С. Каперс, 

в адаптації М. А. Гуліної) – для виявлення когнітивних порушень та 

особливостей драйверної поведінки; «Особистісна біографія» (О. І. Мотков); 

«Шкала суб'єктивного благополуччя» (М. П. Фетіскін, В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов); «Самооцінка особистості» (О. І. Мотков); «Модифікований 

опитувальник діагностики самоактуалізації особистості» (А. В. Лазукін, в 

адаптації Н. Ф. Каліної) – для психодіагностики самоактуалізаційних 

процесів; в) математично-статистичної обробки даних – процедури 

описової статистики: первинні описові статистики (медіана, середнє 

арифметичне значення, стандартне відхилення, знаходження відсоткових 

співвідношень, графічне подання даних); визначення середніх значень (t-

критерій Стьюдента, φ-критерій Фішера, дисперсійний аналіз). Обробка 

отриманих емпіричних результатів здійснювалася за допомогою 

стандартизованого пакета програм MS Excel та SPSS, Statistics 17,0. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяла участь 501 особа, з 

них: 87 студентів-психологів Національного університету цивільного захисту 

України (брали участь у асоціативному експерименті з метою встановлення 

місця психологічного консультування у загальному семантичному просторі); 

414 осіб – фахівці екстремального профілю діяльності (брали участь у 

моніторингу психологічних проблем), серед яких у консультуванні брали 

участь 245 осіб: пожежні-рятувальники рятувальних підрозділів Харківської, 

Київської, Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської, Житомирської 

областей; інспектори патрульної поліції м. Харкова; інспектори Харківського 

прикордонного загону Східного регіонального управління Прикордонної 

служби України (з них 204 особи – чоловіки (87,3%), 31 особа – жінки  

(12,7%)). Вік досліджуваних від 20 до 42 років; стаж роботи у відповідних 

підрозділах – від 1 місяця до 20 років.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що вперше: 

– розроблено та обґрунтовано концепцію та психотехнологію 

консультування фахівців екстремального профілю діяльності; 

–– встановлено та проаналізовано типи психологічних утруднень 

фахівців екстремального профілю діяльності (проблеми міжособистісних 
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стосунків, психологічна травма, провина та сором, страхи, тривога, 

психосоматичні порушення, депресивні стани, аутоагресія, кризові стани 

особистості, адитивні реалізації, утруднення адаптації до професійної 

діяльності, проблеми самооцінки, локусу контролю і т. ін.; 

– розроблено критерії ефективності консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності (субʼєктивні оцінки клієнта та 

консультанта, значущі зміни показників тих властивостей, які більшою 

мірою піддаються психологічним впливам у процесі консультування);  

– емпірично перевірено психотехнологію консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності, що містить специфічні структуру, зміст, 

принципи, організацію та техніки консультування; 

– з’ясовано механізми особистісних змін фахівців екстремального 

профілю діяльності, які відбулися у процесі психологічного консультування 

(інтеріоризація, ідентифікація, рефлексія, мотивація, адаптація, 

саморегуляція, усвідомлення почуттів, прийняття себе та інших); 

поглиблено уявлення та уточнено: 

– етапи консультування фахівців екстремального профілю діяльності, 

на кожному з яких вирішується відповідне завдання професійної взаємодії 

між психологом та клієнтом (ознайомлюваний, мотиваційний, інформаційно-

пошуковий, когнітивно-емоційної переробки досвіду, діяльнісний, оцінний, 

субʼєктно-вчинковий);  

– технологію дистантного психологічного консультування; 

– удосконалено засади психологічного консультування як самостійної 

галузі психологічної практики, яка визначається специфікою предмету, цілей, 

завдань, засобів та особливостями виконання професійної діяльності 

клієнтом; 

розроблено і запроваджено: 

– інноваційну психотехнологію консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності, що спирається на теоретико-

методологічні засади інтегративного підходу. 

Практична значущість дослідження полягає в можливості їх 

використання при організації психологічного супроводу професійної 

діяльності фахівців екстремального профілю, зокрема, у психологічному 

консультуванні. Також при викладанні дисциплін «Екстремальна та кризова 

психологія», «Основи психологічного консультування», «Психологія 

посттравматичної реабілітації», «Практикум з психокорекції»; при організації 

науково-виробничої практики студентів та курсантів профільних навчальних 

закладів; у практиці організації навчально-виховного процесу на різних 

рівнях системи неперервної професійної освіти особи; практичними 

психологами – для визначення змістового наповнення програм з 

психологічної допомоги та консультативної практики, спрямованої на 

підвищення професійної компетентності, як методичне підґрунтя у 

психологічному консультуванні. 

Основні результати дослідження впроваджено: у навчальний процес 

Національного університету цивільного захисту України (довідка № 26-
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01/2548 від 11.09.2017 р.), Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту (довідка № 889-0250-25 від 14.09.2017 р.), Навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності (довідка № 4/1712/04-07 

від 22.08.2017 р.), Навчального центру Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту ДСНС України (довідка № 010/1490 від 18.09.2017 р.), 

відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення 

діяльності Управління ДСНС України у Волинській області (акт від 

21.11.2017 р.), Академії Державної пенітенціарної служби у м. Чернігів (акт 

№18/1314 від 11.06.2018 р.), Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти у м. Слов’янськ (довідка №725/06 від 19.06.2018 р.), 

Донбаського державного педагогічного університету (ДДПУ) (довідка № 68-

18-404 від 06.06.2018 р.), Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка (довідка №01-10/515 від 

19.06.2018 р.), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. 

Г. Шевченка (довідка № 39 від 27.06.2018 р.), Бердянського державного 

педагогічного університету (довідка №57-40/912 від 29.08.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та результати емпіричного дослідження доповідалися та обговорювалися на 

засіданнях кафедри психології діяльності в особливих умовах Національного 

університету цивільного захисту України, на наукових форумах 

(конференціях, семінарах), зокрема: ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціально-психологічні особливості особистості в умовах 

трансформації суспільства» (Макіївка, 2013), Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные 

исследования: взгляд молодых ученых» (Макеевка, 2014), VII Харківських 

міжнародних психологічних Читаннях «Актуальні проблеми теорії та 

практики психологічної допомоги» (Харків, 2015), VII Международной 

научно-практической интернет-конференции: «Состояние здоровья: 

медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты» (Чита, 

2016), VIII Международной научно-практической интернет-конференции 

«Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические 

аспекты» (Улан-Батор, 2017), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та 

політичних наук» (Сладковічево, Словацька Республіка, 2017), 

V Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми управління: 

економіка, освіта, охорона здоров’я і фармація» (м. Ополє, Республіка 

Польща, 2017), IV Міжнародній науково-практичній конференції НУЦЗУ 

«Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» (м. Харків,  

2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Діяльнісно-

поведінкові фактори життєздатності людини» (Харків, 2014), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції рятувальників «Сучасний стан цивільного 

захисту України: перспективи та шляхи до європейського простору» (Київ, 

2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний стан 

психологічного забезпечення професійної діяльності сил охорони 
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правопорядку» (м. Харків, 2017), IXX Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи 

розвитку» (м. Київ, 2017), Науково-технічній конференції «Актуальні 

проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України» (Харків, 

2008), ІІІ Науково-практичній конференції «Соціально-психологічне 

забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти» 

(Харків, 2011), Науково-практичній конференції «Бочаровські читання» 

(Харків, 2013), Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України» 

(Харків, 2014), Науково-практичній конференції «Бочаровські читання, 

присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (Харків, 2016), Міжрегіональній 

науково-практичній конференції з питань медико-психологічної реабілітації 

в санаторно-курортних умовах (ХХ Платонівські читання) «Сучасні методи 

організації медико-психологічної реабілітації учасників АТО в санаторно-

курортних умовах» (Харків, 2017).  

Особистий внесок здобувача. У наукових роботах, написаних у 

співавторстві, автору належить аналіз літературних джерел, загальна 

проблематизація, добір та обробка емпіричного матеріалу, обговорення 

результатів, формулювання висновків. Розробки та ідеї співавторів у 

дисертації не використовуються. 

Публікації. Результати дослідження відображено у 40 публікаціях, 

серед них: 1 монографія, 22 статті у наукових фахових виданнях, включених 

до переліку, затвердженого МОН України (5 з яких входять до міжнародних 

наукометричних баз даних), 17 тез доповідей на інших наукових форумах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Список 

використаних джерел містить 508 найменувань, з них – 84 іноземними 

мовами. Загальний обсяг роботи становить 462 сторінки. Основний зміст 

викладено на 392 сторінках. Робота містить 36 таблиці (на 16 сторінках), 13 

рисунків (на 7 сторінках) та 3 додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, визначено об’єкт і 

предмет, сформульовано мету і завдання, висвітлено наукову новизну,  

теоретичну та практичну значущість роботи, використані методи, наведено 

дані про апробацію та впровадження результатів, публікації, структуру й 

обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи 

психологічного консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності» з’ясовано особливості професійної діяльності в екстремальних 

умовах, визначено основні підходи до психологічного консультування. 

Показано його місце в системі психологічної практики, специфіку, цілі, 

структуру, етапи, критерії ефективності; визначено ключові засади й 

закономірності психологічного консультування як процесу. 
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У сучасній науці потужно розробляються психологічні особливості 

діяльності в екстремальних умовах та фахівців, які її виконують, зокрема 

йдеться про: аналіз професійної діяльності фахівців (Г. С. Грибенюк), 

професіографічний аналіз діяльності (Л. О. Гонтаренко, Ю. О. Приходько, 

Ю. І. Середа, А. Г. Снісаренко), професійну підготовку до діяльності у 

надзвичайних ситуаціях (М. М. Козяр), особливості екстремальних умов 

несення прикордонної служби (О. В. Лазоренко), особливості особистості 

фахівців (О. Д. Сафін), психологічна готовність фахівців до екстремальних 

видів діяльності (О. М. Кокун, М. В. Томчук), особливості стану, поведінки і 

діяльності людей в екстремальних умовах та методи їх корекції 

(О. В. Тімченко), особистісний та професійний розвиток фахівців 

екстремальних видів діяльності (В. О. Лефтеров), посттравматичні стресові 

розлади фахівців (В. П. Садковий), посттравматичне зростання особистості 

(В. І. Осьодло), динаміку психічних станів та реакцій фахівців в умовах 

надзвичайної ситуації (С. М. Миронець), стратегії подолання стресу 

(О. І. Склень), психологічний супровід фахівців екстремального профілю 

(Г. В. Ложкін), регулювання функціональних станів фахівців 

(Л. М. Балабанова), екстрену психологічну допомогу постраждалим в умовах 

надзвичайної ситуації (Н. В. Оніщенко), профілактику емоційної напруги 

фахівців (Л. А. Перелигіна), психологічна допомога фахівцям та членам їх 

сімей (Є. М. Потапчук), та ін.   

Психологічне консультування цієї категорії осіб використовується для 

надання психологічної інформації, емоційної підтримки, допомоги у 

прийняти коректного рішення, оцінки психологічних ресурсів щодо бажаних 

поведінкових змін, усвідомлення впливу стрес-чинників, підвищення 

психологічної компетентності та стресової толерантності, відповідальності, 

вироблення нових моделей поведінки тощо.  

У сучасній науці дотепер не сформульовано єдиного визначення 

психологічного консультування. У зарубіжній психології переважно йдеться 

про: особливий вид відносин допомоги (екзистенційно-гуманистичний 

підхід), репертуар можливих впливів (когнітивно-біхевіоральний підхід),  

психологічний процес (психодинамічний підхід), певним чином 

структуровану, вільну від приписів взаємодія, яка дозволяє клієнту досягти 

усвідомлення самого себе настільки, що надає йому можливість зробити 

позитивні кроки в світлі його нової орієнтації (К. Роджерс), професійне 

ставлення кваліфікованого консультанта до клієнта типу «особистість-

особистість» (Х. Буркс і Б. Стeффаір). 

Російські психологи визначають психологічне консультування, як: 

професійну допомогу людині або групі людей в пошуку шляхів вирішення 

або вирішенні певної важкої, проблемної ситуації, яка містить психологічні 

(особистісні), соціально-психологічні аспекти, пов'язані з міжособистісними 

стосунками, груповою динамікою, мотивацією і т. д. (Б. Д. Карвасарський), 

вид психологічної допомоги, що полягає в роз'ясненні поведінки людини, 

активізації її внутрішніх ресурсів для особистісного розвитку і вирішення 

психологічних проблем, з якими вона стикається в особистому житті, 
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професійній діяльності, навчанні та інших ситуаціях (І. В. Сиромятников), 

форму надання психологічної допомоги, метод психологічного впливу на 

людину, тип психотерапії, адаптованим до проблем здорових людей 

(Л. О. Коновалова) 

Узагальнюючи накопичений досвід можна стверджувати, що 

психологічне консультування є процесом продуктивної взаємодії, який 

спрямований на надання допомоги психічно здоровій особистості в 

дослідженні, проясненні та вирішенні актуальних труднощів в емоційній, 

когнітивній, поведінковій та комунікативній сферах; метою якого є 

усвідомлення та зміна деструктивних, ірраціональних переконань, почуттів, 

станів, поведінки; формування нових підходів до переробки досвіду для 

профілактики рецидивів та підвищення якості життя. 

Спираючись на ґенезу труднощів, які виникають у житті людини, 

розроблено моделі психологічного консультування: медична, педагогічна 

(Р. В. Овчарова), психологічна (В. Є. Каган), діагностична (Н. І. Оліфірович), 

еклектична (В. Е. Джiллiлaтд та ін.), чотирьохступінчата (В. В. Макаров), 

ретроспективна (Т. Ахола, Б. Фурман), шостикрокова (А. Блазер), 

мультимодальна (Н. І. Оліфірович), п’ятикрокова модель консультативного 

інтерв’ю (А. Айві та М. Айві).  

Структура консультування як процесу містить етапи: 

1) ознайомлюваний; 2) мотиваційний; 3) інформаційно-пошуковий; 

4) когнітивно-емоційної переробки досвіду; 5) діяльнісний; 6) оцінний; 

7) субʼєктно-вчинковий. Вони детермінуються психологічними процесами: 

створення психологічного простору взаємодії психолога та клієнта, 

встановлення відносин взаємної довіри; з’ясування наявності та змісту 

утруднень клієнта; подолання захисних психологічних бар’єрів взаємодії; 

вербалізація та/або переформулювання запиту; інформування про 

можливості та обмеження консультування; обговорення організаційних 

питань (складання контракту); формування у клієнта установки на розвиток, 

зміни, внутрішню роботу; формування внутрішньої мотивації на отримання 

допомоги (за необхідністю); виокремленняя проблеми та альтернатив її 

рішення; реалізація обраної стратегії рішення проблеми, яка викликає 

особистісні трансформації клієнта; переведення оновленого розуміння себе, 

інших, світу у дії, вчинки, діяльність; перевірка результативності 

психологічного консультування, яка містить оцінку міри досягнення мети і 

узагальнення змісту консультування; вироблення клієнтом алгоритму 

вирішення проблем, що передбачає рефлексію процесу консультування.  

 Унікальність кожної ситуації, яка має винятково своєрідну 

індивідуальну природу утруднень, що переживає особистість, загострює 

проблему оцінки ефективності психологічних впливів, які здійснюються 

психологом у процесі професійної взаємодії. З усім тим, розроблено 

універсальні критерії оцінки ефективності психологічного консультування, а 

саме: індивідуальні особливості консультанта (емпатія, інтерес до клієнтів, 

рівень особистої зрілості та психологічного здоров’я тощо) та клієнта 

(мотивація до змін, рефлексивність, відкритість, відповідальність); 
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оптимальна атмосфера взаємодії клієнта та консультанта (довіра, відкритість, 

ясний контракт); стійкість, тривалість та значущість змін у клієнта.   

Відповідно до специфіки професійної діяльності та утруднень фахівців 

екстремального профілю діяльності розроблено критерії ефективності 

психологічного консультування: його суб'єктивна оцінка клієнтом та 

консультантом, значущі зміни в показниках тих характеристик, рис, 

властивостей, які найбільшою мірою піддавалися психологічному впливу в 

процесі консультування. Йдеться про зміни в показниках: якості 

міжособистісних стосунків клієнтів, їх комунікативних властивостей та рис; 

психічних станів, пов’язаних з наявністю екзистенційних проблем та 

особистісних криз; адаптивності; симптомів посттравматичних стресових 

розладів; симптомів професійного вигорання; схильності до адиктивної та 

аутодеструктивної поведінки; когнітивних (наявності ірраціональних 

переконань і установок, драйверної поведінки) та самоактуалізаційних 

процесів. 

Концепція психологічного консультування фахівців екстремального 

профілю діяльності ґрунтується на теоретико-методологічних засадах 

інтегративного підходу, з урахуванням детермінованості психологічних 

утруднень фахівців екстремального профілю особливостями виконуваної 

діяльності, яка визначає мету, зміст, структуру, види та засоби 

консультування як процесу; підходи, умови та психотехнологію змінювання 

проблемного змісту психіки та поведінкових патернів, метою якого є 

оптимізація особистісних феноменів, що дозолять фахівцю виробити 

алгоритм самостійного вирішення утруднень. 

У другому розділі «Практичні підходи до дослідження та 

трансформації проблемного змісту психіки фахівців екстремального 

профілю діяльності» проаналізовано проблему впливу та взаємодії у процесі 

консультування. Визначено та обґрунтовано практичні підходи до 

дослідження та змінення проблемного змісту психіки фахівців 

екстремального профілю діяльності, а саме: розвивальні стратегії діалогічної 

інтенції, наративізція життєвого досвіду та застосування особистості 

консультанта як інструменту надання допомоги. 

 Умовою реалізації розвивальної стратегії впливу є діалог, принципами 

організації якого є емоційне та особисте розкриття партнерів по спілкуванню, 

психологічне налаштування один на одного, відмова від оцінювання, 

довірливість та щирість. Використання діалогу сприяє формуванню взаємодії 

між консультантом та клієнтом, внутрішньою умовою якої є побудова 

взаємин, що необхідні для створення спільного психологічного простору, 

єдиного емоційного спів-буття, в якому виникає психологічна єдність 

субʼєктів, розгортається творчий процес взаєморозкриття та взаєморозвитку. 

Для активації діалогічної інтенції клієнта консультант може використовувати 

спеціально створюваний дефіцит значущих реакцій, зворотного зв’язку тощо. 

Довільність довгострокових впливів консультанта діє як спеціальний 

психологічний прийом. 
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Наступним практичним підходом до дослідження та змінення 

проблемного змісту психіки клієнта є наративізація життєвого досвіду. За 

допомогою наративного інтерв’ю стає можливим аналіз ситуації, що 

склалася у його житті. Структура наративу, лексичні та граматичні 

відображення є безпосереднім відбитком позиції клієнта, фактів його 

біографії, ставлення до них, стратегій подолання тощо.  Створення клієнтом 

наративу є процесом, в ході якого відбувається конструювання та сприйняття 

ним власного життя як цілісного феномена. У наративі людина осмислює 

події минулого, сьогодення та майбутнього і свою роль в них, наслідком чого 

є формування оновлених уявлень про себе і світ. У консультації як тексті 

виокремлено характерні для будь-якого оповідання елементи – зачин, 

експозицію, зав’язок, розвиток дії, кульмінацію, розв’язку і коду.  Структура 

змісту наративу містить п'ять складових: героя, дію, мету, засоби і умови. У 

наративі обов’язково простежується суперечність дії, яка розуміється як 

невідповідність одного (і більше) елемента іншому. У психологічному 

консультуванні суперечність і герой є основними елементами структури 

змісту наративу. Суперечність наративу є причиною, яка спонукала людину 

звернутися по допомогу, а герой – образ людини в оповіді. Специфіка 

структури граматики наративу полягає в тому, що вона формується під 

впливом неусвідомлюваних інтенцій автора, безпосередньо пов’язаних з його 

психологічним станом та психологічними особливостями.   

Змінюючи зміст наративу за допомогою зміни контексту опису подій, 

можна змінити самосприймання, діяльність людини, ставлення до інших, до 

себе, до проблемної ситуації тощо. Зміна наративу в психологічній 

консультації повертає людині можливість довільної саморегуляції, яка 

здійснюється за допомогою появи позиції суб’єкта життєвого шляху. У 

структурі останньої виокремлено такі елементи: активність, відповідальність, 

визначеність, здатність до самоусунення як характеристики позиції суб’єкта; 

уявлення як зміст позиції суб’єкта і подібність позицій автора та героя як 

самоопис суб’єкта.   

Вибір наративу як категорії, що відображає динаміку психологічного 

консультування, обумовлений тим, що він явно простежується в процесі 

консультування та має науковий статус для подальшого об’єктивного 

аналізу.  У консультативній сесії досліджується структура проблемної 

розповіді, обговорюється одна або декілька проблемних тем, а не весь 

автобіографічний наратив. У структурі позиції клієнта виокремлено такі 

елементи (патерни, що потребують розвитку, зміни, або є ресурсами 

подальшого зростання): активність, відповідальність, наявність 

психологічної травми, страждання, трансформації, самооцінка, емоційний 

фон і таке ін.  

Наступним практичним підходом до дослідження та змінення 

проблемного змісту психіки клієнта є використання особистості 

консультанта як інструменту надання допомоги. Специфіка завдань, що 

постають перед консультантом екстремальної спрямованості, вимагає від 

нього: сформованого індивідуального стилю діяльності та усвідомлення 
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професійної ролі; керування процесом спілкування з клієнтом; толерантності 

до фрустраційних і стресових впливів; здатності вступати в конфронтацію з 

непродуктивною поведінкою клієнта або частинами його особистості;  

застосовуння сучасних методів діагностики; вміння раціонально розподіляти 

робочий час і протягом дня підтримувати свою працездатність; використання 

можливостей для підвищення власної кваліфікації тощо. Також важливі: 

зрілість консультанта, прагнення до само актуалізації, автентичність, емпатія, 

довіра та віра в клієнта, безоцінне ставлення, проникливість тощо. 

Таким чином,  визначено основні практичні підходи до дослідження та 

трансформації проблемного змісту психіки, які є підґрунтям для розробки 

організаційних засад консультування фахівців екстремального профілю 

діяльності. 

У третьому розділі «Організаційні засади консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності» розроблено та обгрунтовано засади 

застосування  інтегративного підходу до психологічного консультування. У 

рамках цього підходу особистість клієнта розглядається, як складна, відкрита 

система, що здатна до самостворення та саморозвитку, а консультування – як 

процес використання специфічних технік, методів, прийомів, які спираються 

на особистісний ресурс клієнта. Консультування фахівців екстремального 

профілю діяльності передбачає поєднання наративного, проблемно-

орієнтованого, системного, орієнтованого на рішення підходів тощо. 

Основними перевагами інтегративного підходу є: високий динамізм; 

відкритість; багатоаспектність; тісний зв'язок з практикою. Методологічною 

основою психологічного консультування визначено принципи, які є 

визначальними в рамках інтегративного підходу, а саме: цілісності, розвитку 

(генетичний), обумовленості, позитивності, співвіднесення, багатовимірності 

істини.  

Серед психологічних утруднень фахівців екстремального профілю 

діяльності виокремлено переважаючі: утруднення адаптації до професійної 

діяльності (11,8%), особистісні проблеми (самооцінка, локус контролю і т. п.) 

(10,9%), кризові стани особистості (9,4%), сімейні конфлікти, дисгармонія 

(9,2%), проблеми міжособистісних стосунків (8,9%), адиктивні реалізації 

(8,5%), депресивні стани, аутоагресія (8,2%), психологічна травма (7,7%), 

психосоматичні порушення (6,5%), провина та сором (6,0%), страхи, тривога 

(5,0%), сексуальні проблеми (4,3%), обсесивність особистості (3,4%). 

Представлена класифікація психологічних причин звернення по 

допомогу носить максимально загальний характер. Відповідно до цілей і 

завдань дослідження всі запити розподілено за трьома категоріями: інтимно-

особистісні (сімейні, сексуальні, міжособистісні, самооцінні тощо); 

екзистенційні (провина та сором, кризи професійного та особистісного 

становлення, аутоагресія, депресивні стани, страхи, тривога і т. п.); 

професійного розвитку (адаптація, професійні деформації і деструкції, 

адикції, психосоматичні порушення, обсесивність тощо).     

Організаційна складова процесу консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності містить такі аспекти: 
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короткостроковість; швидка результативність; низька мотивацію клієнта на 

отримання допомоги; особливості контексту консультування, яке одразу  

організовується у парадигмі визначення основних цілей та планованих 

результатів.  

У психологічному консультуванні фахівців екстремального профілю 

діяльності основними організаційними засадами визначено: створення 

атмосфери довіри, встановлення контакту, в якому клієнт почуває себе у 

безпеці; актуалізація ресурсних станів клієнта; допомога у відреагуванні 

психотравмуючого матеріалу психіки; усвідомлення та переробка 

психотравмуючого досвіду; інтеграція травмованої частини особистості у 

цілісну особистість; переоцінка системи цінностей та переконань; 

формування нової моделі поведінки; будування позитивної картини 

майбутнього. Реалізація засад консультування зумовлює у клієнта необхідні 

та достатні зміни: усвідомлення проблемного змісту психіки, почуттів 

(особливо негативних) та їх відреагування, вербалізація фактологічного 

матеріалу, активізація катарсису та інсайту і т. ін. Базовими психотехніками 

консультування фахівців екстремального профілю діяльності є: створення 

ресурсної зони, наративізація досвіду, сюжетні фотографії, рольові 

розігрування, моделювання поведінки. Зокрема, використання сюжетних 

фотографій наративізує життєвий досвід фахівця, вербалізує травмуючий 

зміст подій. Відбувається усвідомлення сенсів, відреагування почуттів, 

створення позитивної альтернативної історії, акцентування уваги на 

унікальних епізодах життя. 

Одним із форматів консультування є дистантний вид, який може бути 

єдиною можливістю спілкування фахівців екстремального профілю 

діяльності з психологом. Основними формами дистантного консультування 

є: консультування електронною поштою (e-mail), онлайн консультування за 

допомогою програми Skype та його аналогів, із використанням chat, usenet-

системи так званих телеконференцій, онлайн тренінги, вебінари тощо. Етапи 

консультативного процесу та основні прийоми консультування 

(вислуховування, перефразування, резюмування, відображення почуттів і 

змісту тощо) подібні до тих, що використовуються при очному 

консультуванні. У будь-якому виді консультування провідна роль у 

досягненні позитивного ефекту належить, першою чергою, активності 

клієнта. Дистантне консультування має переваги для клієнта (анонімність,  

просторова зручність, необмеженість в часі, широкий вибір психологів-

консультантів тощо) та недоліки (вірогідність потрапити на дилетанта, 

неможливість або обмеженість візуального контакту, залежність від 

технічних засобів, неможливість використання деяких засобів 

консультування тощо). 

Таким чином, організаційними засадами консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності є: використання інтегративного підходу 

як теоретико-методологічної основи консультування із застосуванням 

відповідних психотехнологій; врахування формальних та процесуальних 

компоненів організації; вибір виду консультування – очне або дистантне; 
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структура процесу консультування. Йдеться про: діагностування 

психологічних утруднень фахівця-клієнта, формулювання запиту, оцінку 

рівня мотивованості клієнта на отримання допомоги,  визначення приблизної 

кількості консультативних сесій та тривалість кожної з них, усвідомлення 

бажаного результату та формулювання мети, завдань, гіпотези 

консультування, вибір відповідних прийомів, методів, технік, реалізацію 

досягнутих рішень у практичній діяльності, перевірку ефективності 

консультування, створення індивідуального алгоритму вирішення тих 

утруднень, які можуть з’явитися у подальшому житті.   

Узагальнення теоретичних та практичних підходів до психологічного 

консультування, аналіз особливостей професійної діяльності фахівців 

екстремального профілю, організаційні особливості, психотехніки покладено 

в основу  розробки психотехнології психологічного консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності, яка є  цілісною, упорядкованою 

системою психологічних принципів, форм, методів, засобів, прийомів, для 

досягнення цілей взаємодії (Рис. 1).  

У четвертому розділі «Психотехнологія консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності та оцінка її ефективності» описано 

результати застосування психотехнології консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності при роботі з різними типами проблем: 

інтимно-особистісними, екзистенційними, професійного розвитку та 

з’ясовано її ефективність. 

Консультування фахівців з інтимно-особистісними проблемами, 

насамперед, пов’язаними з комунікативноїю сферою особистості, змінами 

зовнішніх форм поведінки людини, які стосуються оточуючих людей, 

здійснено з використанням (окрім базових технік) більшості традиційних 

методів та прийомів, найбільш ефективними серед яких є: наративізація 

життєвого досвіду, активне емпатичне слухання, перефразування 

висловлювань клієнта, відображення почуттів, приєднання почуттів до змісту 

висловлювань, прояснення, відображення консультантом власних почуттів (у 

психокорекцій них цілях), прояснення проблемної ситуації за допомогою 

постановки запитань та ін. Результатом ефективного консультування є 

розвиток комунікативних знань, умінь і навичок клієнтів, що сприяють їх 

продуктивній взаємодії з оточуючими, у тому числі – суб’єктами професійної 

діяльності. 

Оцінка ефективності психологічного консультування фахівців 

екстремального профілю, що мають утруднення у сфері міжособистих 

відносин (Таблиці 1–4), свідчить, що: значущо підвищилися показники за 

факторами: А (t=2,73, р ≤ 0,05 за критерієм Стьюдента), С (t=2,42, р ≤ 0,05) і 

М (t=2,78, р ≤ 0,01). Тобто у сфері соціальної комунікативної компетентності 

після консультування підвищилися: рівень товариськості в цілому, 

відкритості, уважності стосовно інших людей; потреба комунікувати, 

готовність до співпраці; емоційна стійкість, упевненість у собі, толерантність 

до складних, стресових ситуацій, як професійного, так і особистого 
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Рис. 1. Психотехнологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності. 

Особистість фахівця екстремального профілю діяльності 

Ґенеза утруднення 
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Створення ресурсної зони   Сюжетні фотографії 

 

Рольові розігрування 

 

Моделювання поведінки 

Сфери особистого простору, в яких відбуваються трансформації, як результат 

психоконсультативної взаємодії 

 

Наративізація досвіду 

 

Комунікативна Емоційна Поведінкова Когнітивна 

Психодіагностика  

Створення алгоритму самостійного вирішення утруднень  
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характеру; незалежність в прийнятті рішень, готовність брати за них 

відповідальність.  . 

Таблиця 2 

Показники факторів комунікативної соціальної компетентності клієнтів 

до та після психологічного консультування (ПК) (у балах) 

Фактори До ПК (n=35) Після ПК (n=35) t р 

А 8,4±2,9 13,6±4,6 2,73 0,05 

В 12,8±4,4 13,1±4,5 0,16 - 

С 9,7±3,4 14,3±4,8 2,42 0,05 

Д 7,5±2,6 8,2±2,9 0,37 - 

К 5,6±1,9 6,7±2,3 0,58 - 

М 6,2±2,1 11,5±3,9 2,78 0,01 

Н 15,9±5,4 13,4±4,5 1,31 - 

П 5,1±1,8 5,2±1,8 0,05 - 

Таблиця 3 

Показники тенденцій поведінки у групі клієнтів до та після 

психологічного консультування (у балах) 

Шкали До ПК 

(n=35) 

Після ПК (n=35) t р 

Залежність 7,4±2,5 9,5±3,2 1,1 - 

Незалежність 7,2±2,8 12,6±4,5 2,8 0,01 

Товариськість 5,2±1,7 9,5±3,3 2,3 0,05 

Нетовариськість -3,8±1,4 4,7±1,6 4,5 0,001 

Прийняття «боротьби» 5,6±1,9 9,5±3,2 2,0 - 

Уникнення «боротьби» 7,7±2,6 4,1±1,4 1,9 - 

 

Встановлено значущі відмінності між показниками тенденцій 

поведінки у групі клієнтів за такими шкалами: незалежність (t=2,8, р ≤ 0,01), 

товариськість/нетовариськість (t=2,3, р ≤ 0,05 та t=4,5, р ≤ 0,001, відповідно). 

Це свідчить про те, що відбулося збільшення прагнення до незалежності, яке 

у цьому контексті означає, що особистість стала більш відповідальною у 

прийнятті рішень, менш конформною, усвідомила свої моральні та етичні 

норми. Підвищення рівня товариськості означає, що фахівці стали більш 

активними та ініціативними у встановленні контактів з іншими, виявилося 

прагнення до встановлення емоційних контактів як у професійній групі, так і 

за її межами.   

Таблиця 3 

Показники ступеня розвитку міжособистісних потреб клієнтів до та 

після психологічного консультування (у балах) 

Шкали До ПК (n=35) Після ПК (n=35) t р 

Потреба 

включення 

Ie 4,4±1,5 5,6±1,9 1,7 - 

Iw 4,1±1,4 5,9±2,0 2,5 0,05 

Потреба 

контролю 

Ce 4,2±1,5 6,0±2,1 2,4 0,05 

Cw 6,8±2,3 4,3±1,5 3,6 0,01 
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Потреба в 

афекті 

Ae 3,6±1,3 5,2±1,8 2,2 0,05 

Aw 3,1±1,1 3,3±1,2 0,3 - 

 

Значущі відмінності між показниками усіх шкал свідчать, що суттєво 

зросла потреба у включенні (Iw) (t=2,5, р ≤ 0,05), тобто прагнення особи бути 

прийнятою іншими людьми, належати до певної групи. Більш розвиненим є 

інтерес до інших як основа співпраці. Змінюється сутність потреби у 

контролі (Ce) – підвищується (t=2,4, р ≤ 0,05), (Cw) – зменшується (t=3,6, 

р ≤ 0,01). Це означає, що розвивається необхідність відчувати себе 

компетентною та відповідальною особистістю, яка успішно контролює себе, 

але іншим також дозволяє робити це самостійно. Змінено потребу в афекті 

(Ae) (t=2,2, р ≤ 0,05), що свідчить про розвиток потреби до встановлення 

більш глибоких взаємин з іншими, але залишається обережність при виборі 

осіб, з якими такі стосунки можливо встановлювати.   

Таблиця 4 

Показники особистісної агресивності та конфліктності клієнтів до та 

після психологічного консультування (у балах) 

Шкали До ПК  

(n=35) 

Після ПК 

(n=35) 

t р 

Запальність 6,5±2,3 4,8±1,7 1,8 - 

Напористість 5,7±2,1 5,2±2,0 0,5 - 

Образливість 6,1±2,2 4,6±1,7 1,6 - 

Непоступливість 7,4±2,5 5,8±2,0 1,7 - 

Безкомпромісність 6,9±2,4 4,7±1,6 2,3 0,05 

Мстивість 5,6±1,9 4,9±1,7 0,7 - 

Нетерпимість до думки інших 6,2±2,2 5,5±2,0 0,7 - 

Підозрілість 6,9±2,4 4,5±1,7 2,5 0,05 

Позитивна агресивність 13,1±4,6 11,0±3,8 1,1 - 

Негативна агресивність 11,8±4,0 10,4±3,5 0,7 - 

Конфліктність 26,4±9,0 18,6±6,4 2,1 0,05 

 

Значущі відмінності між показниками за шкалами: безкомпромісність 

(t=2,3, р ≤ 0,05); підозрілість (t=2,5, р ≤ 0,05); конфліктність (t=2,1, р ≤ 0,05) 

(показники суттєво знизилися), свідчать, що після консультування у 

тенденціях поведінки підвищилися: прагнення до незалежності; 

відповідальність у прийнятті рішень; потреба у створенні власних моральних 

та етичних норм; прагнення до встановлення емоційних контактів як у групі, 

так і за її межами; зменшився рівень конформності.  Отримані результати 

свідчать, що консультування фахівців екстремального профілю діяльності з 

проблемами у сфері міжособистісних стосунків оптимізувало зовнішні та 

внутрішні аспекти взаємин, зробило їх такими, що вивільняють внутрішні 

резерви фахівця для його подальшого розвитку та самореалізації.  

Консультування фахівців з екзистенційно-особистісними проблемами 

здійснено за допомогою технології, спрямованої на усвідомленість та 
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вербалізацію переживань, конструктивну переробку досвіду, формування 

алгоритму вирішення проблем, підвищення емоційної стійкості та 

адаптивності, а саме: перефокусування, переосмислення, дерефлексії, 

парадоксальної інтенції, структурування ситуації, пошук джерела емоцій, 

подолання сприйняття винятковості ситуації та ін. 

При консультуванні фахівців, які переживають вину та сором, 

використано аспекти проблемно-орієнтованого підходу, що містить засоби, 

спрямовані на активізацію усвідомлення, зміну когнітивних схем та моделей, 

рішення проблеми, оптимізацію поведінки, зняття напруги, підтримку 

клієнта у його послідовному зміненні, за допомогою переважно вербальних 

форм взаємодії.  

Робота з депресивними та аутоагресивними станами клієнтів 

спрямована на: допомогу у формуванні більш реалістичного сприйняття 

оточуючих людей; відновлення психологічного світу особистості, який 

адекватно та конструктивно відображає дійсність; позитивну інтерпретацію 

дійсності; використання позитивного аспекту у всьому, що відбувається у 

сьогоденні.   

Встановлено динаміку психічних станів клієнтів за методикою 

«Діагностика стану стресу» К. Шрайнера. До психологічного консультування 

показник дорівнював 6,7±2,3 балів (середньо-слабкий рівень регуляції у 

стресових ситуаціях). Відмінності значущі на рівні t=2,1, р ≤ 0,05, тобто 

підвищилися стресостійкість, здатність контролювати емоції у напружених 

ситуаціях. Хоча, ймовірно в деяких складних обставинах досліджуваним не 

вдається зберігати самовладання та бути коректним.    

 Таблиця 5 

Показники когнітивного, емоційного і поведінкового аспектів провини, 

сорому і інших емоційних явищ, пов'язаних з самосвідомістю фахівців до 

і після психологічного консультування (у балах) 

Шкали До ПК (n=43) Після ПК (n=43) t р 

Вина 66,2±22,2 43,5±14,6 2,5 0,05 

Сором 47,3±15,8 32,1±10,8 2,4 0,05 

Екстернальність 32,1±10,8 24,7±8,3 0,8 - 

 Відстороненість 34,5±11,6 20,6±6,9 2,1 0,05 

Альфа-гордість 10,8±3,7 19,5±6,6 2,5 0,05 

Бета-гордість 11,7±4,0 17,4±5,9 2,1 0,05 

 

Виявлено значущі відмінності у клієнтів між показниками за всіма 

шкалами (окрім шкали «екстернальність»): знизилося переживання провини і 

сорому (t=2,5, р ≤ 0,05; t=2,4, р ≤ 0,05, відповідно); виявилася здатність 

дистанціюватися від негативних впливів переживання провини і сорому, 

зберігаючи самоповагу, почуття власної гідності та внутрішньої правоти 

(t=2,1, р ≤ 0,05); відбулося прояснення мотивації спокути або виправлення 

скоєного (t=2,5, р ≤ 0,05; t=2,1,  р ≤ 0,05, відповідно) (Таблиця 5). 

Дослідження рівня ситуативної тривожності фахівців здійснювалося за 

шкалою реактивної тривожності (Ч. Спілбергер, Ю. Л. Ханін); астенічного 
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стану — за «Шкалою астенічного стану» (Л. Д. Мшової, в адаптації 

Т. Г. Чертової); симптомів депресивного стану — за «Шкалою депресії» 

(А. Бек) (Таблиця 6). 

Таблиця 6 

Показники реактивної тривожності, астенічного та депресивного станів 

клієнтів до та після психологічного консультування (у балах) 

Шкали До ПК 

(n=43) 

Після ПК 

(n=43) 

t р 

Реактивна тривожність 32,5±10,9 39,4±13,2 1,07 - 

Астенічний стан 84,5±28,3 67,3±22,6 2,2 0,05 

Депресивний стан 16,3±5,6 12,5±4,3 2,2 0,05 

 

У результаті проведеного консультування у фахівців з’ясовано: 

незначне підвищення рівня ситуативної тривожності; істотне послаблення 

астенічного стану ( t=2,2, р ≤ 0,05), тобто розладу в системі потреб (до якого 

призводять труднощі в реалізації особистісного потенціалу, а також 

негативні життєві обставини, стреси, захворювання); зняття тривожного 

настрою, поліпшення емоційного стану, усвідомлення базової мотивації і 

ресурсу особистісного розвитку, змінення ірраціональних установок щодо 

власної особистості та навколишнього світу, реконструювання особистості; 

істотне зменшення вираженості депресивного стану у клієнтів (t=2,2, 

р ≤ 0,05), завдяки укріпленню впродовж консультативних сесій здатності 

клієнта більш реалістично оцінювати себе та довкілля; орієнтуватися на 

особисті цінності та цілі; ставати більш самостійним та незалежним від 

оцінок інших. 

У дослідженні актуальних і пролонгованих емоційних станів фахівців 

отримано значущі відмінності між показниками таких шкал, як: емоційний 

тонус (t=2,2, р ≤ 0,05); комфортність (t=2,1, р ≤ 0,05) і напруга (t=2,9, 

р ≤ 0,01), де емоційний тонус і комфортність зросли, а напруга – знизилася.  

У дослідженні самооцінки психічних станів фахівців виявлено значущі 

відмінності між показниками за шкалою «Агресивність» (t=2,3, р ≤ 0,05), яка 

досягла умовно оптимального рівня, тобто знизилася, але залишилася 

достатньою для ефективного і продуктивного соціального та професійного 

функціонування. Таким чином, відзначено, що у фахівців екстремального 

профілю діяльності після проведеного психологічного консультування 

підвищилися стресостійкість, емоційний тонус та комфортність, 

оптимізувався рівень ситуативної тривожності, знизилися показники 

депресивної симптоматики, агресивності, астенічних проявів. 

Консультування фахівців з проблемами професійного розвитку 

залежить від підтипів проблем: труднощі адаптації до професійної 

діяльності; професійні деформації та деструкції; стани, що виникають після 

психологічної травми. 

Консультування фахівців з проблемами професійної адаптації, містить 

два основних напрями: 1) створення умов для формування адекватної 

внутрішньої картини адаптації; 2) використання інтегративного підходу, 
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спрямованого на оптимізацію самооцінки, професійної ідентичності, «Я-

концепції» та мотивації, підвищення комунікативного потенціалу й освоєння 

прийомів вольової та емоційної саморегуляції. У вирішенні конкретних 

проблем використано інші підходи, зокрема, для ідентифікації проблеми – 

клієнт-центрований і центрований на розвитку; для роз'яснення причин 

виникнення проблем – психодинамічний, в основному інтерпретація; для 

допомоги клієнту у вирішенні проблем  – трейт-факторний та поведінковий. 

Консультант разом з клієнтом аналізує три гіпотези щодо проблем адаптації 

до професійної діяльності клієнта: диференціальну (у чому полягає 

проблема?), динамічну (чому виникли проблеми?) і прецедентну (як може 

бути вирішена проблема?). Отримані факти (думки, почуття, поведінкові 

реакції) є базисом для створення стратегій, які приводять до вирішення 

проблем і повноцінної реалізації різних аспектів професійної діяльності: 

інтелектуального, особистісного, соціального і власне професійного. 

Метою консультування фахівців, які мають ознаки професійної 

деформації, є покращення загального емоційного стану, працездатності, 

налагодження нових контактів і підвищення стійкості особистості до 

професійних стресів, підвищення емоційної стійкості, освоєння прийомів 

саморегуляції, зміну (перегляд, переробка, підвищення) професійної 

мотивації, пошук нових сенсів професійної діяльності, підвищення її цінності 

для особистості. Серед інших, найефективнішим виявилося використання 

карткових профконсультаційних методик. Їх головні переваги: предметність 

пошукової дії і можливість оперативного складання з карток образів об’єктів, 

що моделюються. Ця техніка є продуктивною при проектуванні професійної 

долі. Засобом побудови способу життя служать профконсультаційні ігрові 

картки. У них наводяться зразки вирішення проблем, що виникають у 

професійній діяльності. Прикладами таких карток є «Стратегія», «Шанс», 

«Кар’єра», «Конфлікт» та ін. Найважливіші активізуючі прийоми цих 

методик – спеціально організована ігрова суперечка консультованого клієнта 

з відповідями, написаними на картках, а також певні призи і покарання за 

успішність (або безрезультатність) такого спору. Висока динамічність 

карткових консультаційних ігор дозволяє охоплювати модельоване життя в 

цілісності, а не розглядати окремі питання. 

Метою консультування фахівців екстремального профілю, що мають 

ознаки психологічного травмування, є підкріплення захисних механізмів, за 

рахунок переосмислення подій, що відбулися, і посилення адаптації. 

Використані техніки консультування містять аналіз базових переконань 

клієнта про світ і про себе, враховують екзистенційний характер конфлікту, 

спричиненого травмою. Це дозволяє розширити розуміння того, що 

відбувається, і досягти бажаного ефекту, а саме: інтеграція чужого, 

неприйнятного, жахливого і незбагненного, що трапилося, в уявленні клієнта 

про себе («образ Я»); зниження уникнення, яке заважає йому переробити 

досвід; зміна атрибуції сенсу (мета – змінити зміст, який клієнт вкладає у 

перенесену психічну травму, і таким чином створити у клієнта відчуття 

контролю над травмою). 
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Дослідження фахівців, які мають проблеми, пов’язані з виконанням 

професійних обов’язків виявило, що після консультування значущо 

підвищилися такі показники, як «прийняття інших» (φ=1,65, р ≤ 0,05 за 

критерієм Фішера) та «емоційний комфорт» (φ=1,71, р ≤ 0,05). Це означає, 

що клієнти стали більш сприятливими до інших людей, менш конфліктними 

та боязкими у контактах. Вони відчувають себе емоційно комфортно в різних 

ситуаціях, принаймні в тих, які раніше викликали у них зайве напруження.    

Також отримано значущі відмінності між показниками за шкалою 

«Нервово-психічна стійкість» (t=2,3, р ≤ 0,05 за критерієм Стьюдента), тобто 

значно підвищилися психічна стійкість і поведінкова регуляція, адекватність 

сприйняття оточуючих та власної особистості. Такі зміни пов'язані з тим, що 

на консультативних сесіях досить багато уваги приділялося проблемі 

саморегуляції, як в теоретичному, так і в прикладному аспекті. Освоювалися 

спеціальні прийоми, обговорювалися і моделювалися ситуації, в яких 

необхідно використовувати різні техніки, що сприяють стабілізації 

психічного, емоційного стану фахівців. Отримано значущі відмінності між 

показниками за шкалами: «Конформність» (t=2,3, р ≤ 0,05), «Лабільність» 

(t=2,4, р ≤ 0,05), які стали значущо вищими.  

У цілому після консультування спостерігається підвищення психічної 

стійкості, поведінкової регуляції, коректності сприйняття себе та довкілля; 

підвищення конформності та лабільності у взаєминах з оточуючими; 

сприятливість до інших людей, зменшення конфліктності та побоювань у 

контактах.   

У дослідженні змін системи відносин фахівців екстремального профілю 

до часового континууму отримано значущі відмінності між показниками за 

такими шкалами: «Сприймання гедоністичного сьогодення» (φ=2,02, р ≤ 

0,05) і «Сприймання фаталістичного сьогодення» (φ=1,82, р ≤ 0,05). Тобто 

значно змінилося сприймання сьогодення як такого, що відірвано від 

минулого і майбутнього, від самого початку визначеного; безпорадність і 

безнадійність щодо майбутнього. Ставлення до часу життя стало більш 

реалістичним, намітилися перспективні цілі майбутнього і вміння жити в 

сьогоденні. 

Зміна динаміки стресостійкості фахівців свідчить про підвищення 

стійкості до стресових ситуацій (t=2,2, р ≤ 0,05). Це  значною мірою пов'язано 

з освоєнням прийомів саморегуляції, а також відмовою від ірраціональних 

когнітивних схем та переконань. 

Дослідження стратегій подолання стресових ситуацій виявило 

підвищення у показниках шкал «Асертивні дії» (t=2,0, р ≤ 0,05) і «Вступ до 

соціального контакту» (t=2,1, р ≤ 0,05), що свідчить про більш інтенсивне 

використання фахівцями активних та просоціальних стратегій подолання 

стресових ситуацій. 

Встановлено значущі відмінності (у бік зменшення) між показниками 

досліджуваних за шкалами: ПТСР — С / симптоми «уникнення» (t=2,54, 

р ≤ 0,01); D / симптоми гіперактивації (t=2,22, р ≤ 0,05); F / дистрес та 

дезадаптація (t=2,24, р ≤ 0,05) (Таблиця 7). 
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Таблиця 7 

Показники прояву посттравматичних симптомів у клієнтів до та після 

психологічного консультування (у Т-балах) 

Субшкали До ПК 

(n=32) 

Після ПК 

(n=32) 

t р 

L (брехня) 38,5±12,9 37,1±12,5 0,15 - 

Ag (агравація) 56,0±18,7 49,2±16,5 0,71 - 

Di (диссимуляція) 59,3±19,8 47,6±15,9 1,23 - 

П
Т

С
Р

 

А (подія травми) 50,1±16,8 44,4±14,9 0,60 - 

В (повторне переживання 

травми) 

58,5±19,6 49,4±16,5 0,96 - 

С (симптоми «уникнення») 78,1±26,1 53,9±18,0 2,54 0,01 

D (симптоми гіперактивації) 71,3±23,8 50,2±16,8 2,22 0,05 

F (дистрес та дезадаптація) 82,3±27,5 61,0±20,4 2,24 0,05 

О
С

Р
 

а (подія травми) 50,6±16,9 44,5±14,9 0,64 - 

b (диссоціатівні симптоми) 75,5 ± 25,2 57,9±19,4 1,85 - 

с (повторне переживання 

травми) 

60,0±20,1 44,8±14,9 1,59 - 

d (симптоми «уникнення») 74,3±24,9 52,1±17,4 2,33 0,05 

е (симптоми гіперактивації) 61,8±20,7 40,7±13,7 2,22 0,05 

f (дистрес та дезадаптація) 81,6±27,3 59,1±19,8 2,36 0,05 

ПТСР  68,06±22,7 51,78±17,3 1,71 - 

ГСР 67,30±22,5 49,85±16,3 1,83 - 

 

ГСР — d / симптоми «уникнення» (t=2,23, р ≤ 0,05); е / симптоми 

гіперактивації (t=2,22, р ≤ 0,05); f / дистрес та дезадаптація (t=2,36, р ≤ 0,05). 

В цілому консультування сприяє: більш адекватному, реалістичному 

ставленню до часу життя, формуванню перспективних цілей майбутнього і 

усвідомленню життя «тут і зараз»; підвищенню стійкості до стресових 

ситуацій; більш інтенсивному використанню активних та просоціальних 

стратегій подолання стресових ситуацій; зменшенню посттравматичної 

симптоматики; переробці неконструктивних захисних механізмів (зокрема, 

заперечення, відстороненості). 

Таблиця 8 

Показники симптомів емоційного вигорання клієнтів до та після 

психологічного консультування (у балах) 

          Симптоми До ПК 

(n=98) 

Після ПК 

(n=98) 

t р 

Напруга 

Переживання психотравмуючих обставин 15,2±5,2 11,8±4,0 2,38 0,05 

Незадоволеність собою 13,7±4,7 9,2±3,2 3,15 0,01 

«Загнаність у клітку» 9,3±3,2 8,7±3,0 0,42 - 

Тривога та депресія 13,6±4,6 9,2±3,2 3,08 0,01 

Резистенція 
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Неадекватне вибіркове емоційне 

реагування 

13,5±4,6 9,7±3,4 2,66 0,01 

Емоційно-етична дезорієнтація 11,2±3,8 10,5±3,6 0,49 - 

Розширення сфери економії емоцій 14,4±4,9 10,5±3,6 2,73 0,01 

Редукція професійних обов'язків 13,3±4,5 9,9±3,4 2,38 0,05 

Виснаження 

Емоційний дефіцит 15,4±5,2 12,5±4,2 2,03 0,05 

Емоційна відстороненість 13,3±4,5 11,4±3,9 1,33 - 

Особистісна відстороненість 

(деперсоналізація) 

15,6±5,3 12,2±4,2 2,38 0,05 

Психосоматичні та вегетативні порушення 12,4±4,2 10,2±3,5 1,54 - 

  

Дослідження ролі психологічного консультування в зниженні 

симптоматики, пов'язаної з професійними деформаціями і деструкціями 

означених фахівців свідчить, що деякі симптоми емоційного вигорання 

піддаються корекції: «переживання психотравмуючих обставин» (t=2,38, 

р≤0,05), «незадоволеність собою» (t=3,15, р≤0,01), «тривога та депресія» 

(t=3,08, р≤0,01), «неадекватне вибіркове емоційне реагування» (t=2,66, 

р≤0,01), «розширення сфери економії емоцій» (t=2,73, р≤0,01), «редукція 

професійних обов'язків» (t=2,38, р≤0,05), «емоційний дефіцит» (t=2,03, 

р≤0,05),  «особистісна відстороненість (деперсоналізація)» (t=2,38, р≤0,05), а 

деякі лишаються нечутливими  до цього виду психологічної взаємодії 

(«загнаність у клітку»,  «емоційно-етична дезорієнтація», «емоційна 

відстороненість», «психосоматичні та вегетативні порушення»).  

Суттєво змінилися деякі складові мотиваційної структури особистості 

досліджуваних (Рис. 2), а саме: спілкування (t=2,5, р ≤ 0,01), загальна 

активність (t=2,2, р ≤ 0,05) і творча активність (t=2,3, р ≤ 0,05), мотиваційний 

профіль клієнтів став виражено прогресивним, такий профіль характерний 

для людей, впевнених у собі, активних, соціально орієнтованих, які прагнуть 

до успіху.  

 

 
Рис. 2. Мотиваційний профіль фахівців до та після психологічного 

консультування (у балах). 
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У дослідженні схильності до такої поведінки, що відхиляється від 

норм, отримано значущі відмінності між показниками за шкалами: 

схильність до подолання норм і правил (t=2,04, р ≤ 0,05), схильність до 

саморуйнівної поведінки та такої, коли завдається шкода самому себе (t=2,49, 

р ≤ 0,01), схильність до агресії та насильства (t=3,63, р ≤ 0,001), вольовий 

контроль емоційних реакцій (t=3,36, р ≤ 0,01). 

У дослідженні особливостей локусу контролю фахівців екстремального 

профілю діяльності отримано значущі відмінності між показниками за 

шкалами: загальна інтернальність (t=2,3, р ≤ 0,05), інтернальність у галузі 

досягнень (t=2,2, р ≤ 0,05), інтернальність в області невдач (t=2,1, р ≤ 0,05), 

інтернальність у сфері здоров'я (t=2,1, р ≤ 0,05). Відбулися істотні зміни в 

розумінні причинних взаємозв'язків між власною поведінкою та досягненням 

бажаного. Підвищився рівень суб'єктивного контролю над значущими 

подіями в житті, як позитивними, так і негативними; розширилася зона 

особистої відповідальності.  

У дослідженні когнітивних та самоактуалізаційних процесів отримано 

значущі відмінності між показниками за шкалами: «Очікування від себе / 

HSE» (t=2,4, р ≤ 0,05), «Емоційна безвідповідальність / EI» (t=2,3, р ≤ 0,05); 

«Тривожна понадстурбованість / AO» (t=2,3, р ≤ 0,05); «Залежність від інших 

/ D» (t=2,8, р ≤ 0,01); «Безпорадність щодо змін / HC» (t=3,0, р ≤ 0,01); 

«Бездоганність / P» (t=3,9, р ≤ 0,001), підвищилися загальна 

конструктивність, гармонійність особистості. 

Діагностика змін драйверної поведінки фахівців екстремального 

профілю діяльності показала наявність значущих відмінностей між 

показниками поведінкових драйверів: «Поспішай» (t=2,3, р ≤ 0,05); «Будь 

досконалим» (t=2,2, р ≤ 0,05) і «Намагайся» (t=2,2, р ≤ 0,05). 

Для оцінки динаміки загальної конструктивності особистості 

використана методика «Особистісна біографія» О. І. Моткова. Отримано 

значущі відмінності за шкалами: «Життєва самореалізація» (р ≤ 0,01); 

«Гармонійність особистості в житті» (р ≤ 0,01) і «Загальна конструктивність 

особистості» (р ≤ 0,05), тобто консультування сприяє підвищенню відчуття 

повноти і гармонійності життя; зниженню кількості внутрішніх 

суперечностей і конфліктів; усвідомленню власного потенціалу та ресурсів, 

що сприяють самоактуалізації; поліпшенню емоційного тонусу; 

задоволеності стосунками в сім'ї, з колегами, іншими людьми; оптимізації 

змісту відносин, установок та цілей. 

У дослідженні особливостей суб'єктивної оцінки рівня емоційного 

комфорту фахівців отримано значущі відмінності між показниками за 

шкалами: «Напруга та чутливість» (t=2,1, р ≤ 0,05); «Значущість соціального 

оточення» (t=2,2, р ≤ 0,05); «Задоволеність діяльністю» (t=2,3,р ≤ 0,05), рівень 

емоційного комфорту досліджуваних значно зріс, оцінка власного 

благополуччя стала вищою. 

Дослідження динаміки самооцінки фахівців екстремального профілю 

виявило значущі відмінності між показниками за шкалами: «Самостійність і 

почуття реальності» (t=2,39, р ≤ 0,05); «Гармонійність» (t=2,6, р ≤ 0,01), 
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самооцінка стала більш адекватною, гармонійною та реалістичною; дещо 

заниженими залишилися показники креативності та екстраверсії. 

Дослідження змін рівня розвитку самоактуалізаційних тенденцій у 

фахівців виявило наявність значущих відмінностей між показниками за 

шкалами: «Ціннісні орієнтації» / SAV (t=2,28, р ≤ 0,05) і «Гнучкість 

поведінки» / Ех (t=2,2, р ≤ 0,05), які утворюють «Блок цінностей», тобто 

клієнти стали більше поділяти цінності, властиві особистості, що 

самоактуалізується, і реалізовувати їх в поведінці, взаємодії з іншими 

людьми, швидше й коректніше реагувати на зміни ситуації.   

Виявлено психологічні феномени фахівців екстремального профілю 

діяльності, які піддаються змінам під час та у наслідок психологічного 

консультування. Зокрема, підвищилися показники: товариськості, 

незалежності, відкритості у спілкуванні, відповідальності, потреби у 

близьких стосунках, прийнятті інших, гармонійності та конструктивності 

особистості, потреби у самореалізації, нервово-психічної стійкості, 

лабільності, емоційного комфорту. Знизилися показники: конфліктності, 

підозрілості, конформності, незадоволеності собою, потреби у бездоганності, 

понадстурбованості, провини та сорому, дистресу, дезадаптації, агресивності 

та ворожості до себе та інших, депресивного та астенічного станів. 

Механізмами трансформацій особистості фахівців екстремального профілю 

діяльності є: інтеріоризація, ідентифікація, рефлексія, мотивація, адаптація, 

саморегуляція, усвідомлення почуттів, прийняття себе та інших. 

  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-емпіричне обґрунтування 

та розроблено психотехнологію консультування фахівців екстремального 

профілю діяльності, що дало підстави зробити такі висновки:  

1. Діяльність в екстремальних умовах має специфічні структуру, 

складність, зовнішні та внутрішні стрес-чинники; функціональні стани 

людини; комунікативні процеси тощо. Специфічність системного впливу 

психогенних чинників на фахівців екстремального профілю діяльності 

залежить від особливостей діяльності, від психологічних особливостей 

фахівця, які визначають його професіоналізм, профпридатність та 

психологічну готовність до ефективних дій в особливих та екстремальних 

умовах. При цьому фахівець, зазвичай, потребує психологічного супроводу у 

виробленні стратегій адекватного реагування у надзвичайній ситуації, які 

забезпечать мобілізацію та активізацію потрібних ресурсів. 

Виокремлено типи психологічних утруднень фахівців екстремального 

профілю діяльності та розподілено за трьома категоріями: інтимно-

особистісні (сімейні, сексуальні, міжособистісні, самооцінні тощо); 

екзистенційні (провина та сором, кризи професійного та особистісного 

становлення, аутоагресія, депресивні стани, страхи, тривога і т. п.); 

професійного розвитку (адаптація, професійні деформації і деструкції, 

адикції, психосоматичні порушення, обсесивність тощо).     
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 2. Серед сучасних підходів до психологічного консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності провідними є: психосемантичний, 

проблемно-орієнтований, орієнтований на рішенний, наративний. Їх аналіз 

дозволив визначити особливості різних видів психологічної допомоги та 

розробити психотехнологію консультування фахівців екстремального 

профілю діяльності з урахуванням специфіки предмету, цілей, завдань, 

закономірностей процесу, етапів, форм тощо. Психологічне консультування є 

інтегративною системою, процесом продуктивної взаємодії, який 

спрямований на надання допомоги психічно здоровій особистості в 

дослідженні, проясненні та вирішенні актуальних труднощів в емоційній, 

когнітивній, поведінковій та комунікативній сферах; метою якого є 

усвідомлення та зміна деструктивних, ірраціональних переконань, почуттів, 

станів, поведінки; формування ефективних підходів до переробки досвіду 

для профілактики рецидивів та підвищення якості життя. 

3. Психотехніки консультування ґрунтуються на врахуванні загальних 

та специфічних запитів фахівців екстремального профілю діяльності, а саме: 

проблем у міжособистісних стосунках, психологічна травма, провина та 

сором, страхи, тривога, психосоматичні порушення, депресивні стани, 

аутоагресія, кризові стани особистості, адиктивні реалізації, утруднення 

адаптації до професійної діяльності, проблеми самооцінки, локусу контролю 

і т. п.  Базовими психотехніками є: створення ресурсної зони особистості, 

наративізація досвіду, сюжетні фотографії, рольове розігрування, 

моделювання поведінки. 

4. У сучасній психологічній практиці розроблено уніфіковані критерії 

оцінки ефективності психологічного консультування, а саме: індивідуальні 

особливості консультанта (емпатія, інтерес до клієнтів, рівень особистої 

зрілості та психологічного здоров’я) та клієнта (мотивація до змін, 

рефлексивність, відкритість, відповідальність); особливості взаємодії клієнта 

та консультанта (довіра, відкритість, ясний контракт); стійкість, тривалість та 

значущість змін у клієнта (збільшення усвідомлюваності відносно себе, 

проблеми, способу її вирішення, які тривають протягом життя). Проте у 

кожному окремому випадку консультування виникають специфічні 

феномени. Тому критеріями ефективності консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності вважаються: суб’єктивні оцінки клієнта 

та консультанта, значущі зміни показників тих характеристик, рис, 

властивостей, які більшою мірою піддавалися психологічним впливам у 

процесі консультування.   

 5. У процесі емпіричного дослідження ефективності розробленої 

психотехнології консультування фахівців екстремального профілю діяльності 

встановлено групу психологічних феноменів, які найбільше піддаються 

змінам. Підвищуються показники: товариськості, незалежності, відкритості у 

спілкуванні, відповідальності, потреби у близьких стосунках, прийняття 

інших, гармонійності та конструктивності особистості, потреби у 

самореалізації, нервово-психічної стійкості, лабільності, емоційного 

комфорту. Знижуються показники: конфліктності, підозрілості, 
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конформності, незадоволеності собою, потреби у бездоганності, 

понадстурбованості, провини та сорому, дистресу, дезадаптації, агресивності 

та ворожості до себе та інших, депресивного та астенічного станів.  

 Серед особистісних змін фахівців екстремального профілю діяльності 

зазнали наступні: у сфері міжособистих відносин – оптимізація зовнішніх та 

внутрішніх аспектів взаємин; у емоційній сфері – підвищення 

стресостійкості, емоційного тонусу та комфортності; послаблення 

депресивної, астенічної, посттравматичної симптоматики; у когнітивній 

сфері – підвищення загальної конструктивності, гармонійності особистості; 

збільшення кількості використання конструктивних стратегій подолання 

стресу; у поведінковій сфері – оптимізація локусу контроля, агресивності, 

ворожості.   

 Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми. Перспективи подальшого дослідження полягають у вирішенні 

питань вдосконалення психологічного супроводу фахівців екстремального 

профілю діяльності з урахуванням усіх аспектів професійної діяльності; 

коректного використання психотехнологій консультування та розробки 

сучасних методологічних основ щодо алгоритмізації процесу психологічного 

консультування фахівців. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Афанасьєва Н. Є. Психологія консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України.  

– Київ, 2018. 

Дисертація присвячена психології консультування фахівців 

екстремального профілю діяльності. Здійснено системний аналіз професійної 

діяльності в екстремальних умовах та психологічного консультування як 

процесу. Визначено специфіку професійної діяльності в екстремальних 

умовах та виокремлено типи психологічних утруднень фахівців. З’ясовано 

провідні теоретико-методологічні підходи щодо психологічного 

консультування фахівців. Встановлено загальні та специфічні запити  

фахівців екстремального профілю діяльності та на їх основі розроблено типи 

проблем, які вирішуються у консультуванні, та критерії оцінки його 

ефективності. Також здійснено апробацію психотехнології консультування 

фахівців екстремального профілю діяльності, виявлено динаміку та 

механізми особистісних змін, що відбулися у результаті її застосування. 

Встановлено, що психотехнологія консультування дозволяє оптимізувати 

міжособистісні стосунки; підвищити стресостійкість, емоційний тонус та 

комфортність; оптимізувати процес професійної адаптації, підвищити 

лабільність у складних ситуаціях взаємодії; сприяє зниженню симптоматики, 

пов’язаної з наслідками психологічного травмування; покращенню 

професійної мотивації, підвищенню рівня суб’єктивного контролю та 

загальної конструктивності особистості фахівців екстремального профілю 

діяльності. 

Ключові слова: психологічне консультування, фахівці екстремального 

профілю, інтегративний підхід, психотехнологія консультування, 

наративізація життєвого досвіду, ефективність консультування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Афанасьева Н. Е. Психология консультирования специалистов 

экстремального профиля деятельности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических 

наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена психологии консультирования специалистов 

экстремального профиля деятельности. Осуществлен системный анализ 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях и 

психологического консультирования как процесса. Определена специфика 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях и выделены типы 
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психологических затруднений специалистов. Выявлены ведущие теоретико-

методологические подходы к психологическому консультированию 

специалистов. Установлены общие и специфические запросы специалистов 

экстремального профиля деятельности и на их основе разработаны типы 

проблем, которые решаются в консультировании и критерии оценки его 

эффективности. Также осуществлена апробация психотехнологии 

консультирования специалистов экстремального профиля деятельности, 

выявлены динамика и механизмы личностных изменений, произошедших в 

результате ее применения. Установлено, что психотехнология 

консультирования позволяет оптимизировать межличностные отношения; 

повысить стрессоустойчивость, эмоциональный тонус и комфортность; 

оптимизировать процесс профессиональной адаптации, повысить 

лабильность в сложных ситуациях взаимодействия; способствует снижению 

симптоматики, связанной с последствиями психологической травмы; 

улучшению профессиональной мотивации, повышению уровня 

субъективного контроля и общей конструктивности личности специалистов 

экстремального профиля деятельности. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, специалисты 

экстремального профиля, интегративный подход, психотехнология 

консультирования, нарративизация жизненного опыта, эффективность 

консультирования. 

 

SUMMARY 

 

Afanaseva N. E. Psychology of counseling specialists of extreme activity 

profile. – Scientific qualification work as a manuscript.  

The thesis submitted for the degree of Doctor of Psychology, specialty 

19.00.01 – general psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the development of holistic concept of counseling 

psychology of specialists of extreme activity profile, its theory, methodology and 

psychotechnology. The systematic analysis of counseling psychology as a 

multidimensional phenomenon is observed in the thesis. 

 The aim of this research is to theoretical development of the concept and 

testing of psycho-technology consulting specialist extreme profile of activity. To 

achieve the goal, the following tasks were completed: to determine specific 

characteristics of profession in extreme conditions and to distinguish the types of 

mental health difficulties of specialists of extreme activity profile; to analyze 

theoretical and methodological approaches as for counseling psychology of 

specialists of extreme activity profile, and to determine its place in psychology 

help; to identify general and specific requests of specialists of an extreme profile of 

activity and to develop psychological counseling on their basis; to develop criteria 

for evaluation the effectiveness of counseling psychology; to verify the 

effectiveness of proposed psychotechnology of counseling psychology of 
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specialists of extreme activity profile and to identify dynamics and mechanisms of 

personality changes caused by its application. 

Psychotechnology of counseling is a set of system, holistic and algorithmic 

approaches, that includes psychological methods, rules, conditions, means and 

techniques and their use as interacting elements. The characteristics of specialists 

of the extreme activity profile which are transforming during counseling 

psychology and unleashing person's inner strength for self-development and self-

realization are defined. 

It is proved that the developed strategies and technologies of consulting the 

specialists of the extreme activity profile allow to optimize interpersonal 

relationships, to release internal human resources for its further development and 

self-realization; to improve stress tolerance, emotional tone and comfort; to 

improve the process of professional adaptation, to increase the lability in difficult 

situations interaction; to reduce post-traumatic stress disorder causes; to improve 

professional motivation, to increase the level of subjective control and individual 

constructivism. 

Key words: counseling psychology, specialists of extreme activity profile, 

integrative approach, narrative interview of life experience, psychotechnology of 

counseling, counseling effectiveness. 

 

 


