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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ МНЕМОНІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

РЯТУВАЛЬНИКІВ 
 

У статті здійснюється аналіз психологічних особливостей оптимізації мнемонічних процесів у професійній 

підготовці майбутніх рятувальників. Проводиться систематизація теоретичного матеріалу щодо мнемонічних 

процесів, окреслюються шляхи їх оптимізації у професійній підготовці майбутніх рятувальників на прикладі 

курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Майбутні рятувальники, відповідно до 

специфіки своєї професійної діяльності, мають працювати над удосконаленням мнемонічних процесів, одним із яких 

є пам’ять. Рятувальник має звертати достатню увагу на швидкість та точність сприймання і запам’ятовування, 

бути здатним швидко орієнтуватися в новій і незнайомій обстановці та тривалий час зберігати стійку увагу, 

незважаючи на втому та сторонні подразники. 
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Постановка проблеми. Майбутні 

рятувальники, відповідно до специфіки своєї 

професійної діяльності, мають працювати над 

удосконаленням мнемонічних процесів, одним 

із яких є пам’ять. Адже їхня робота вимагає 

утримувати в пам’яті протягом тривалого часу 

велику кількість інформації. Рятувальник має 

звертати достатню увагу на швидкість та 

точність сприймання і запам’ятовування, бути 

здатним швидко орієнтуватися в новій і 

незнайомій обстановці та тривалий час 

зберігати стійку увагу, незважаючи на втому та 

сторонні подразники.  

Часто однією з причин недостатньої 

підготовленості майбутніх рятувальників є слабкий 

розвиток пам’яті, що впливає на ефективніть 

їхньої професійної діяльності. Зважаючи на це, 

важливу роль відіграють психологічні 

процеси, пов’язані з пам’яттю та увагою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процеси пам’яті треба розглядати в єдності, і 

не лише в зовнішніх зв’язках і взаємній 

зумовленості, а й у більш тісних відносинах 

взаємного проникнення і закономірних перехо-

дах одного процесу в інший. Зрештою, без 

запам’ятовування і збереження не може бути 

відтворення і забування, бо треба щось 

запам’ятати, щоб потім відтворити чи забути. 

Отже, пам’ять є складним, але єдиним і безпе-

рервним процесом. Його детермінують і об’єд-

нують діяльність особистості та її спрямова-

ність на досягнення мети [6, с.185].  

На думку Г. Маєрса, О. Смирнова, В. Штерна, 

довільне запам’ятовування більш ефективне, ніж 

мимовільне. Яскравим прикладом цьому є випа-

док, описаний сербським психологом Радослав-

левичем, якого часто цитували у психологічній 

літературі. В експерименті брав участь іноземець, 

якому запропонували запам’ятати вісім безглуз-

дих слів. Інструкція експерименту була незрозу-

міла його учаснику, бо він не володів сербською 

мовою, тому просто читав цей набір слів. Після 

46-го повторення експериментатор попросив 

переказати прочитане. Іноземець щиро здиву-

вався, що мав запам’ятати ці слова, прочитав 

текст лише шість разів і легко переказав [5]. 

Тому важливо поставити чітку мету, запрограму-

вати себе на запам’ятовування. Настанова, яку 

ми собі дали, чітко зафіксується у нашій 

підсвідомості. Хоча після цього ми й намагати-

мемося опанувати матеріал, зробити це вже буде 

значно складніше, оскільки вхід інформації у 

мозок заблокований негативною настановою. 

Для успішного запам’ятовування важливо 

усвідомити зміст, суть, значущість матеріалу та 

необхідність його вивчення. Український 
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психолог П. Зінченко та російський психолог 

О. Смирнов розглядають пам’ять як результат 

пізнавальної активності суб’єкта. Чим глибше 

та всебічніше проведено суб’єктом перцептив-

ний та семантичний аналіз матеріалу, який він 

сприймає, тим вища продуктивність 

запам’ятовування [2]. 

Відтворення є одним з головних процесів 

пам’яті. Воно є показником міцності 

запам’ятовування і водночас наслідком цього 

процесу. Основою для відтворення є активі-

зація раніше утворених тимчасових нервових 

зв’язків у корі великих півкуль головного 

мозку [7, c.62].  

Різні аспекти підготовки майбутніх фахівців 

у закладах вищої освіти загалом та у сфері 

цивільного захисту й безпеки життєдіяльності 

населення зокрема, розглядали О.Вавринів 

(формування професійної емпатії майбутніх 

рятувальників) [1], І.Коваль (формування про-

фесійної готовності майбутніх рятувальників до 

діяльності в екстремальних умовах) [3], 

М.Коваль (професійна підготовка майбутніх 

працівників ДСНС України в інформаційно-

освітньому середовищі закладу вищої освіти) 

[4]; М.Козяр (екстремально-професійна підго-

товка майбутніх фахівців до діяльності у 

надзвичайних ситуаціях), В.Садковий, М.Горо-

нескуль (особливості професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту) 

[8], Р.Сірко (професійна підготовка майбутніх 

психологів оперативно-рятувальної служби) [9, 

10], О.Малеван, О.Переверзін, В.Тищенко 

(аналіз структури системи підготовки кадрів у 

сфері цивільного захисту). Психологічним 

аспектам навчання майбутніх рятувальників у 

ЗВО із специфічними умовами навчання при-

свячено праці: М. Кришталя (психологічне 

забезпечення професійної діяльності працівни-

ків пожежно-рятувальних підрозділів МНС 

України), О. Стельмах (психологічні умови 

формування професійної Я-концепції майбутніх 

рятівників) [11] та ін.   

Теоретичне осмислення сутності мнемоніч-

них процесів, зокрема й аналіз різних видів 

пам’яті, знайшли своє відображення у працях 

В. Дружиніна, М. Кузнєцова, А. Заїки, Ю. 

Ходикіної. Проте, незважаючи на наявність 

окремих публікацій, поки що приділено 

недостатньо уваги питанням, пов’язаним із 

оптимізацією процесів пам’яті й уваги та їхній ролі 

у процесі фахового становлення рятувальника.  

Мета даної статті – охарактеризувати 

психологічні особливості оптимізації мнемо-

нічних процесів у професійній підготовці 

майбутніх рятувальників. 

Для майбутніх рятувальників особливо 

актуальною є рухова (моторна чи кінетична 

пам’ять), яка проявляється у досить ранньому 

віці та становить підґрунтя для всіх практич-

них навичок людини, від трудових, професій-

них і до спортивних. Рухова пам’ять бере 

участь у підтримці положення тіла в просторі 

чи певної пози, у ній зберігаються основні 

образи й програми рухів частин тіла тощо. 

Базовою одиницею запам’ятовування й збері-

гання інформації в руховій пам’яті є моторна 

програма, яка, актуалізуючись, посилає від 

мозку до периферії (м’язових волокон) кілька 

сигналів-керування, у яких закодовані інтен-

сивність, траєкторія, тривалість, ритм та інші 

характеристики рухів.   

На думку дослідників, саме кінестетичні 

відчуття, що виникають у процесі здійснення 

рухів і дій, запам’ятовуються у миттєвій мотор-

ній пам’яті, і в якості «свіжих слідів» оперативно 

використовуються для внесення коректив у дов-

гочасну моторну програму. На основі інформації 

рухової пам’яті конкретна моторна програма 

будь-якої практичної дії формується ніби заново, 

відповідно до характеру рухового завдання, що 

виникає перед людиною. Тому в процесі підго-

товки моторної програми рухова пам’ять тісно 

взаємодіє з образною, емоційною й словесно-

логічною пам’яттю, інтегрує всі форми досвіду. 

Власне сам процес запам’ятовування, під час 

якого відбувається введення інформації в 

пам’ять, є лише початковим етапом мнемонічної 

діяльності. Далі відбувається збереження та від-

творення інформації, частина її в цьому процесі 

втрачається, іншими словами, забувається.  

Основні результати дослідження. У 

нашому дослідженні взяли участь 55 курсантів 

Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності спеціальності «Пожежна без-

пека». Для розгляду проблеми оптимізації 

мнемонічних процесів у професійній підготов-

ці майбутніх рятувальників методика «Оцінка 

оперативної зорової пам’яті», методика 

«Характеристика динамічних особливостей 

процесу запам’ятовування», Діагностика рівня 

особистісної готовності до ризику («РSК» 

Шуберта), оцінка рівня нервово-психічної 

стійкості (методика «Прогноз» за В.А. 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8156186396264093833&hl=en&oi=scholarr
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Бодровим), методика «Оцінка оперативної 

слухової пам’яті». 

На основі результатів проведення методики 

«Оцінка оперативної зорової пам’яті» нами 

було отримано наступні результати: високий 

рівень оперативної зорової пам’яті виявлено у 

33% курсантів, середній рівень оперативної 

зорової пам’яті у 40% та низький рівень 

оперативної зорової пам’яті спостерігається у 

27% досліджуваних. Результати методики 

«Характеристика динамічних особливостей 

процесу запам’ятовування» демонструють, що 

високий рівень запам’ятовування виявлено у 

36% досліджуваних, середній рівень 

запам’ятовування у 42% та низький рівень 

запам’ятовування у 22%. Провівшиві дсотко-

вий аналіз результатів за методикою «Оцінка 

оперативної слухової пам’яті» можемо зробити 

висновок, що високий рівень оперативної 

слухової пам’яті виявлено у 31% курсантів, 

середній рівень оперативної слухової пам’яті у 

47% та низький рівень оперативної слухової 

пам’яті виявлено у 22%. 

Продіагностувавши рівень особистісної 

готовності до ризику («РSК» Шуберта) ми 

бачимо, що надто високий рівень готовності до 

ризику виявлено у 27% досліджуваних, висо-

кий рівень готовності у 42%, середній рівень 

готовності у 16% та низький рівень готовності 

у 15%.  

У кореляційній плеяді зв’язків оперативної 

зорової пам’яті виявлено, що високий рівень 

оперативної зорової пам’яті на рівні значимості p 

0,01 має позитивні зв’язки із надто високим 

(r=,609**) та високим (r=,582**) рівнями готов-

ності до ризику, нормальним рівнем нервово-

психічної стійкості (r=,359**). Середній рівень 

оперативної зорової пам’яті на рівні значимості p 

0,01 має прямі зв’язки із високим (r=,517**) та 

середнім (r=,404**) рівнями готовності до ризику. 

Низький рівень оперативної зорової пам’яті 

позитивно корелює із задовільний рівнем 

нервово-психічної стійкості (r=,398**). Можемо 

зробити висновок, що курсанти з високим рівнем 

оперативної пам’яті готові до ризику в умовах 

надзвичайної ситуації, а також наділені 

нормальним рівнем нервово-психічної стійкості, 

що сприятиме адекватному наданню допомоги 

потерпілим. Зв’язки середнього рівня також 

дозволяють говорити про те, що такі курсанти 

готові до ризику та до виконання своїх 

професійних обов’язків. Курсанти із низьким 

рівнем оперативної пам’яті мають задовільний 

рівень нервово-психічної стійкості. Це свідчить 

про те, що такі курсанти мають певні порушення і 

через те можуть мати деякі проблеми із 

запам’ятовуванням. 

Розглядаючи кореляційну плеяду зв’язків 

рівнів запам’ятовування бачимо, що високий 

рівень запам’ятовування на рівні значимості p 

0,01 має позитивні зв’язки із надто високим 

(r=,483**) та високим (r=,542**) рівнями го-

товності до ризику, середній рівень запам’ято-

вування корелює із високим рівнем готовності 

до ризику (r=,359**), низький рівень 

запам’ятовування має позитивні зв’язки із 

середнім рівнем готовності до ризику 

(r=,356**) та низьким  рівнем нервово-психіч-

ної стійкості (r=,399**). 

У кореляційній плеяді зв’язків оперативної 

слухової пам’яті виявлено, що високий рівень 

оперативної слухової пам’яті на рівні значимості 

p  0,01 має позитивні зв’язки із високим рівнем 

готовності до ризику (r=,404**), із високим 

(r=,498**), та нормальним (r=,394**) рівнями 

нервово-психічної стійкості. Середній рівень 

оперативної слухової пам’яті має позитивні 

зв’язки із високим рівнем нервово-психічної 

стійкості (r=,532**). Як бачимо, високий рівень 

оперативної слухової пам’яті має зв’язки із 

нормальним рівнем нервово-психічної стійкості 

та готовністю до ризику. Такі результати гово-

рять про те, що дані курсанти в екстремальних 

умовах здатні зосередитись, запам’ятовувати все 

необхідне та продовжити якісно виконувати 

професійний обов’язок. 

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи, 

можна сказати, що високі показники мнемо-

нічних процесів впливають на роботу курсан-

тів в екстремальних умовах, вони здатні зосе-

редитись, запам’ятовувати все необхідне та 

продовжити якісно виконувати професійний 

обов’язок. Тому для оптимізації мнемонічних 

процесів у професійній підготовці майбутніх 

рятувальників необхідно розробити програму 

оптимізації мнемонічних процесів, спрямова-

ну на їх розвиток. Основним завданням цієї 

програми буде підвищення існуючого рівня 

розвитку процесів пам’яті. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ МНЕМОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПАСАТЕЛЕЙ 

В статье рассматривается анализ психологических особенностей оптимизации мнемонических процессов в 

профессиональной подготовке будущих спасателей. Проводится систематизация теоретического материала по 

мнемоническим процессам, определяются пути их оптимизации в профессиональной подготовке будущих 

спасателей на примере курсантов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. 

Будущие спасатели, в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности, должны работать над 

усовершенствованием мнемонических процессов, одним из которых является память. Спасатель должен обращать 

достаточное внимание на скорость и точность восприятия и запоминания, быть способным быстро 

ориентироваться в новой и незнакомой обстановке и длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря 

на усталость и посторонние раздражители. 

Ключевые слова: память, виды памяти, мнемонические процессы, будущие спасатели, оптимизации мнемонических процессов. 
 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF OPTIMIZATION OF MNEMONIC PROCESSES IN PROFESSIONAL 

TRAINING OF FUTURE RESCUERS 

The article analyzes the psychological features of the optimization of mnemonic processes in the training of future rescuers. 

The theoretical material on mnemonic processes is systematized, the ways of their optimization in the professional training of 

future rescuers are outlined on the example of cadets of Lviv State University of Life Safety. Future rescuers, according to the 

specifics of their professional activities, must work to improve mnemonic processes, one of which is memory. The rescuer must 

pay sufficient attention to the speed and accuracy of perception and memorization, be able to quickly navigate in a new and 

unfamiliar environment and maintain sustained attention for a long time, despite fatigue and extraneous stimuli. 

Keywords: memory, types of memory, mnemonic processes, future rescuers, optimization of mnemonic processes. 
 


