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ПЕРЕДМОВА

Навчальний курс «Психологічні проблеми в екстремальних 
ситуаціях», цільовою аудиторією якого є студенти – пси-

хологи, охоплює спектр основних питань, що стосуються ролі і 
місця психологічної безпеки в життєдіяльності людини, механіз-
мів виникнення психологічних явищ в екстремальних ситуаціях, 
комплексу методик визначення тривожності, нервово-психічної 
стійкості, посттравматичних явищ.

Зміст запропонованої роботи викликаний суспільною потре-
бою і дає можливість зрозуміти порядок дій у випадках, коли лю-
дина зіштовхується із безвихідною й невідворотною ситуацією, 
коли вона стає перед обличчям долі, що ніяк не може бути зміне-
на, наприклад, при невиліковній хворобі або під час дії стихійного 
лиха. Саме тоді їй надається долею шанс актуалізувати найвищу 
соціальну цінність – урятувати своє чи чуже життя. Тому й є най-
вищою сутністю людського життя наша здібність в екстремальній 
ситуації опанувати власні емоції, усвідомити обстановку, яка ото-
чує, опрацювати найбільш оптимальний варіант виходу із пробле-
ми й, відшукавши у собі сміливість, прийняти рішення – дотрима-
тись саме цього варіанту.

Головними базовими моментами психологічної допомоги лю-
дям, які постраждали від дії стресових й екстремальних ситуацій 
є: по-перше, розпач у цьому випадку не є хворобою, і, по-друге, 
ніхто не зможе змінити долю людини, яка постраждала. Головне 
завдання практичного психолога – змінити її ставлення до своєї 
незмінної долі, хоч і зрозуміло, що це не буде терапією у звичай-
ному її змісті. 

В основу даної роботи було покладено:
– науковий посібник В. Н. Смірнова «Психологія управління 

персоналом в екстремальних ситуаціях» (2007);
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– науково-практичний посібник групи авторів «Екстремальна 
юридична психологія в діяльності органів внутрішніх справ Укра-
їни» (2005); 

– роботу групи російських співавторів «Психологічна допомога 
у кризових ситуаціях» (2005). 

Крім того, в посібнику були використані дані нових теоретич-
них та експериментальних досліджень, зокрема зарубіжних психо-
логів, а також особистий багаторічний досвід роботи у Збройних 
силах, у тому числі під час ведення бойових дій та у надзвичайних 
ситуаціях, викликаних змінами суспільного устрою держав та по-
діями техногенного характеру.

 Слід зауважити, що порушена проблема багатогранна й вмі-
щує в себе широкий спектр напрямків психологічної науки. Тому 
природно, матеріали посібника можуть викликати дискусійність 
тих чи інших положень. Єдино незаперечним є лише переконання 
в тому, що досягненню високого рівня психологічного захисту в 
напружених та екстремальних ситуаціях життєдіяльності соціаль-
них груп, здобуттю гармонії відносин індивідуума із суспільством, 
довкіллям і, врешті-решт, з самим собою мають слугувати найріз-
номанітніші досягнення сучасної науки, людської думки та дії, що 
сприятимуть розвитку творчості, злагоди у соціобіологічній сис-
темі та щастю конкретної особистості. 

Тому метою даного посібника є : 
1) сформувати у студентів цілісне уявлення про страхи, фобії, 

стреси, синдроми, які виникають у людини під час екстремальних 
ситуацій;

2) досягти чіткого розуміння майбутніми практичними психо-
логами особливостей «першої психічної допомоги» в різних ви-
падках пост-стресового синдрому в осіб, які попали під дію екс-
тремальних чинників;

3) ознайомити з процедурою застосування методик управлін-
ня станом індивіда та групи осіб в кризових (ризиконебезпечних) 
ситуаціях.

в результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
– психологічні закономірності діяльності колективів та осо-

бистості під час виникнення надзвичайних обставин та ситуа-
цій, пов’язаних з підвищеним ризиком, небезпекою для життя та 
здоров’я;

– психологічні проблеми людини в екстремальних ситуаціях;
– класифікацію та природу людських страхів;
– механізми виникнення фобій;
– принципові відмінності стресу та дистресу;
– особливості індивідуальних відмінностей стійкості до стресів 

людини;
– психологічні можливості особистості, групи в надзвичайних 

обставинах та ситуаціях.
вміти:
– аналізувати стани тривожності, страху, стресу людини;
– розробляти заходи психологічного забезпечення професійної 

і функціональної надійності колективів під час виконання завдань 
в умовах, що потребують граничної мобілізації фізичних, психо-
логічних та моральних якостей особистості;

– підбирати адекватні методики визначення тривожності та 
нер вово-психічної стійкості, діагностувати, проводити профілак-
тику та корекцію негативних психічних станів, що виникають в 
особистості під впливом ризиконебезпечних ситуацій;

– надавати екстрену психологічну допомогу індивідуумам, які 
випробували сильний психотравмуючий вплив.

засвоїти:
– психологічні умови та особливості професійної діяльності 

спеціалістів, специфіку вербального та невербального спілкуван-
ня, стосунків індивідів у екстремальних ситуаціях;

– вправи по регуляції психічних станів та підвищення самоконт-
ро лю особистості в екстремальних та пост екстремальних си туаці ях.  
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