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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ 

ЛЮДИНИ В ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ 
 

Однією із найбільш затребуваних у сучасному суспільстві є професія рятувальника. Це зумовлено тим, що в наш час 

збільшується кількість та тяжкість надзвичайних ситуацій. Професійна мотивація відіграє важливе значення для 

оптимізації професійної діяльності, впливає на прагнення до самореалізації і підвищує здатність ефективно 

виконувати службові завдання. У статті висвітлено виявлені під час емпіричного дослідження особливостей 

мотивації вибору професії в галузі безпеки людини у дівчат, проаналізований їх вплив на самовизначення курсанток 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності щодо професії рятувальника. З’ясовано, що 

мотиваційні сфера професійної діяльності спонукає, спрямовує та регулює повноцінну реалізацію індивіда у обраній 

сфері діяльності. Під час вибору майбутньої професії на молодь впливають різні соціально-економічні та 

психологічні чинники, гендерні стереотипи. 
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освіти із специфічними умовами навчання. 
 

Постановка проблеми. У структурі 

Державної служби з надзвичайних ситуацій 

дівчата найчастіше обіймають посади 

диспетчера, психолога, інспектора або медика. 

Отримавши саме таку роботу, ці офіцери із 

великою відповідальністю, задоволенням та 

відданістю виконують свої посадові обов’язки, 

щодня допомагаючи тим, хто цього потребує. 

Необхідність аналізу проблематики мотива-

ції дівчат до вибору професії рятувальника 

зумовлена специфікою поведінки особистості в 

нестандартних ситуаціях. Інтерес до цієї проб-

леми є закономірним, оскільки від професійної 

мотивації залежить ефективність застосування 

вмінь, навичок і знань здобувачів вищої освіти 

під час подальшої професійної діяльності. 

Майбутнім жінкам-рятувальникам необхідно 

усвідомити особливості обраної професії, 

визначити цілі і стратегії їх досягнення. Все це 

значною мірою залежить від їхньої професійної 

мотивації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У психологічній науковій літературі проблеми 

розвитку мотивації досліджені у працях 

таких вчених як В. Ковальов, Д. МакКлеланд, 

А. Маслоу, X. Хекхаузен та ін. Проблеми розвитку 

мотивації та її впливу на реалізацію особливого 

роду  діяльності  досліджували   В. Бодров,   

О. Гончарова, Е. Дісі, Є. Ільїн, Козяр М. [3], 

Б. Ломов, Т. Матіс, М. Матюхіна, Д. Ольшанський, 

В. Ткаченко, К. Хойос, В. Шубнякова, Л. Шумакова 

та ін. У працях Я. Бондаренко, А. Куфлієвського, 

Д. Лєбєдєва, П. Марченко, О. Садкового, 

Ю. Скоробогатової та ін. виявлена провідна 

роль мотивації в забезпеченні ефективності та 

безпеки праці, стійкості до дії стресогенних 

чинників, а також  досліджені групи мотивів, 

притаманні рятувальникам, виділено особли-

вості зв’язку мотивації з успішністю, охаракте-

ризована роль мотиваційного чинника поведін-

ки у складних ситуаціях, сформоване уявлення 

про професійну мотивацію як комплексний 

феномен. 

Дослідженням ролі мотивації в забезпеченні 

ефективності професійної діяльності займалися 

такі вчені як Т. Елерс, Ж. Піаже, С. Рубінштейн, 

Х. Хекхаузен, В. Ядов та ін.. У працях зазначе-

них науковців простежується спільна ідея про 

те, що професійне самовизначення є вибором, 

який здійснюється на основі аналізу внутрішніх 

ресурсів суб’єкта та їх зіставленням з вимогами 

до обраної професії. Ефективність цієї діяльно-

сті значною мірою залежить від особистісних 

особливостей, ступеня відповідності вимог про-

фесії та індивідуальних характеристик особис-

тості. 

Питання професійної мотивації фахівців до 

екстремальної діяльності вивчалося меншою 
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мірі. Провідними науковцями в цій сфері вва-

жаються В. Андросюк, В. Васильєв, Л. Казмі-

ренко, А. Караваєв, Д Кобзін, В. Медведєв, 

А. Москаленко, А. Стародубцев та ін. Якщо 

правильно і ґрунтовно дослідити мотиваційну 

сферу, то це допоможе розробити методи і 

заходи для підвищення мотивів майбутніх 

фахівців до професійної діяльності.  

Мета статті – охарактеризувати особли-

вості мотивації вибору професії у галузі 

безпеки людини в осіб жіночої статі. 

Основні результати дослідження У кон-

тексті нашого дослідження розглянемо деякі 

види мотивів детальніше. Так, соціальні мотиви 

відбиваються в бажанні своєю працею сприяти 

розвитку суспільства, допомагати людям і світо-

ві; моральні – дають змогу завжди перебувати в 

колективі, брати участь у його справах, удоско-

налювати свій моральний вигляд і духовний 

світ; естетичні – виявляються у прагненні до 

естетики праці, її краси й гармонії; пізнавальні 

– характеризуються прагненням до оволодіння 

спеціальними знаннями, проникнення в суть 

творчої діяльності з обраної професії, ознайом-

лення зі змістом конкретної праці; творчі 

мотиви відтворюють бажання юнаків і дівчат 

обрати ту чи іншу професію тому, що вона дає 

змогу бути оригінальним у роботі, здійснювати 

«відкриття» та проявляти творчість; мотиви, 

пов’язані зі змістом праці за обраною профе-

сією визначаються чіткими знаннями про 

спільні й відмінні риси всіх елементів 

трудового процесу (функції, операції, зусилля, 

дії) та характеризують їх спрямованість на 

розумову й фізичну працю; матеріальні мотиви 

пов’язані з доброю оплатою праці, забезпечен-

ням постійною роботою та гарантією стабіль-

ного майбутнього; мотиви престижу виявляють 

прагнення молоді обрати професії, що цінують-

ся серед друзів і знайомих, дають змогу досягти 

привабливого статусу в суспільстві та забезпе-

чують швидке кар’єрне зростання; утилітарні 

мотиви – бажання обрати професію, що дає 

змогу керувати людьми. 

На вибір професії молоді впливають різні 

чинники. Наприклад, здібності, бажання 

суспільного визнання, схильності, позиція 

рідних, поради друзів, інформованість. Якщо 

підліток обирає професію самостійно, то він 

опирається на власні життєві цінності [6]. 

Існують такі види цінностей при виборі 

професії рятувальника: безпека і захищеність 

стосується стурбованості непередбачуваними 

подіями в суспільстві і страхів за своє життя та 

життя своїх близьких; служіння людям 

стосується таких життєвих і професійних цілей, 

як допомога людям; матеріальний успіх – 

прагнення до матеріального благополуччя, до 

того, щоб мати гарантований заробіток, гарні 

умови для проживання; особистісне зростання 

стосується вимог до себе, прагнення до 

особистісного і професійного саморозвитку [2]. 

Сукупність мотивів поведінки і діяльності 

розглядається як мотиваційна сфера особис-

тості. Центром мотиваційної сфери виступають 

відносно стійкий й домінуючий мотиви, і саме в 

них передусім виявляється спрямованість осо-

бистості [1]. Усвідомлений вибір професії допо-

магає людині задовольнити власні потреби і 

бажання. Мотивація фіксує стан професійної 

діяльності особистості й визначається постійно 

змінним співвідношенням різних спонукань, 

що містить мотиваційна сфера. До таких спону-

кань належать: професійні наміри, потреба в 

професійній діяльності, професійне покликання, 

ціннісні орієнтації у професійній діяльності, 

мотиви професійної діяльності [6, с. 64]. 

У дослідженні особливостей мотивації 

вибору професії курсантів закладів вищої осві-

ти із специфічними умовами навчання взяли 

участь 30 курсанток Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. Опиту-

вання проходило в кінці березня 2021 року на 

добровільній і анонімній основі. За віком біль-

шість респондентів належать до вікових катего-

рій від 17 до 20 років. Результати досліджень 

свідчать про те, що у переважної більшості 

опитаних дівчат виявлено помірно високий 

рівень мотивації до успіху. Ця мотивація 

виражається у потребі професійного зростання 

та вдосконалення. Такі люди самостійно забез-

печують собі комфорт як матеріальний, так і 

моральний, вміють правильно розвивати навич-

ки. Також велика частина опитаних має низьку 

мотивацію до уникнення невдач. Для професій 

у галузі безпеки життєдіяльності людини такі 

показники є дуже хорошими, оскільки чим 

нижчий показник уникнення невдач, тим 

більша схильність до ризику, а професія рятува-

льника характеризується саме таким критерієм. 

В опитуваних був виявлений найбільший прояв 

внутрішньої мотивації до діяльності та зовніш-

ньої позитивної мотивації. Така модель мотива-

ції є вдалою, оскільки досліджувані внутрішньо 
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правильно налаштовані до діяльності, їм прино-

сить задоволення сам процес праці, а зовнішня 

позитивна мотивація під виглядом позитивних 

стимулів дає можливість працівникам показати 

що їхня робота проходить дійсно вдало, 

немарно і те, що такого працівника цінують. 

Важливо правильно стимулювати службовців 

до діяльності, оскільки процес заохочення 

сильно впливає на результат праці [4].  

Опитані майбутні рятувальниці мають 

середню потребу у спілкуванні, про що свід-

чать результати проведеної методики 

«Діагностика мотивації до схвалення (Д. Краун 

та Д. Марлоу)». Результати визначення 

психологічних схильностей до певних видів 

професії засвідчили, що більшість респонден-

тів обрали той тип професії, спеціальність якої 

зараз здобувають. Професія рятувальника час-

тково належить до кожного типу професій. 

Згідно з кореляційними зв’язками можна ска-

зати, що через різні фактори дівчата професій-

ного типу “людина – людина” більше бояться 

невдач, осуду і неправильних кроків у роботі.  

Кореляційний аналіз мотивації вибору 

професії в галузі безпеки людини у курсанток 

дозволив становити кореляційні пари, що дають 

змогу зробити висновки щодо досліджуваної 

проблеми. Шкала “уникнення невдач” корелює 

зі шкалою “людина – людина” (,364*). 

Проаналізувавши кореляційні зв’язки зі шка-

лою «уникнення невдач», ми зробили висновок: 

курсантки, в яких переважає професійний тип 

«людина – людина» схильні до більшої моти-

вації до уникнення невдач. У них високий страх 

ризику, бояться допустити помилки і неточності 

в роботі. Такі досліджувані можуть часто проя-

вляти пасивність та острах брати на себе відпо-

відальність. 

Також під час дослідження кореляційного 

аналізу нами було виявлено такі кореляційні 

пари: шкала «внутрішня мотивація» корелює зі 

шкалами «мотивація до схвалення» (,473**) та 

«зовнішня позитивна мотивація» (-,383*). 

Аналіз кореляційних зв’язків зі шкалою 

«внутрішня мотивація» дозволяє нам зробити 

висновки, що внутрішню мотивацію до діяль-

ності в дівчат підсилює зовнішня позитивна 

мотивація. Вона проявляється при додаткових 

преміях. Такий зв’язок є позитивним у роботі, 

оскільки зовнішня мотивація сприяє збільшен-

ню обсягу виконаної роботи, а внутрішня, в 

свою чергу, якість виконання певної праці. На 

внутрішню мотивацію може впливати оточен-

ня. Якщо під час виконання службових 

обов’язків жінок хвалять за виконану роботу, 

це позитивно вплине на їхню мотивацію, 

оскільки вони відчуватимуть свою цінність і 

будуть намагатися досягати ще кращих 

результатів.  

На курсанток, в яких переважали результати 

«людина – техніка» більшою мірою впливає 

стимулювання до праці за допомогою грошо-

вого забезпечення та просуванням по службі. 

Якщо матеріальна сторона є стабільною це 

дозволить без вагань виконувати поставлені цілі. 

Рівень задоволеності в таких осіб вимірюється 

в залежності від того, наскільки цінною є ця 

винагорода для службовця. Чим більшу 

цінність вона має, тим кращим буде результат. 

Позитивні стосунки з колегами можуть 

підсилювати бажання виконувати свою роботу 

якісно та своєчасно. 

Висновки та пропозиції 

У осіб жіночої статі у галузі безпеки людини, 

згідно теоретичного аналізу, переважають такі 

мотиви як самоствердження – прагнуть закрі-

пити за собою місце в суспільстві; мотив іден-

тифікації з іншою людино – обрана професія 

визначається більшою мірою впливом образів 

кумирів, батьків, авторитетних особистостей; 

саморозвитку – бажання розвиватися в обраній 

галузі діяльності; досягнення – прагнення до-

сягти висот у визначеній професії; негативна 

мотивація – бажання уникнути покарання та 

погроз чи матеріальних санкцій. При визна-

ченні професійної мотивації рятувальників 

обов’язково слід враховувати специфіку їхньої 

діяльності, оскільки великі психолого – 

фізичні навантаження можуть змінювати 

мотивацію до діяльності.  

Також нами були проведені емпіричні та 

кореляційні дослідження. Було виявлено, що у 

переважної більшості дівчат помірно високий 

рівень мотивації до успіху у поєднанні з низькою 

мотивацією до уникнення невдач. Ці показники є 

хорошими для майбутніх рятувальниць, оскіль-

ки вони орієнтовані на професійне зростання та 

не бояться ризикувати. Виявлено, що доміну-

ючим видом мотивації є внутрішня мотивація, 

яка характеризується внутрішнім прагненням та 

орієнтованістю на саму роботу, а не на додаткові 

блага. Більшість респондентів мають середню 

потребу у спілкуванні і обрали професії згідно 

своїх психологічних схильностей.  
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Керуючись результатами емпіричного дос-

лідження вважаємо необхідним розробку пси-

хокорекційної програми, спрямованої на 

корекцію та розвиток професійної мотивації до 

діяльності осіб жіночої статі, яка буде ґрунту-

ватись на когнітивно-поведінковому підході. Ця 

програма допоможе курсанткам краще усвідом-

лювати та аналізувати різні ситуації, шукати 

шляхи вирішення проблем, дозволить ефектив-

ніше керувати стресовими ситуаціями.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА У 

ОСОБ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

Одной из самых востребованных в современном обществе является профессия спасателя. Это обусловлено тем, 

что в наше время увеличивается количество и тяжесть чрезвычайных ситуаций. Профессиональная мотивация 

играет важное значение для оптимизации профессиональной деятельности, влияет на стремление к 

самореализации и повышает способность эффективно выполнять служебные задачи. В статье освещены 

выявленные при эмпирическом исследовании особенности мотивации выбора профессии в области безопасности 

человека в девушек, проанализировано их влияние на самоопределение курсанток Львовского государственного 

университета безопасности жизнедеятельности относительно профессии спасателя. Выяснено, что 

мотивационные сфера профессиональной деятельности побуждает, направляет и регулирует полноценную 

реализацию индивида в выбранной сфере деятельности. При выборе будущей профессии на молодежь оказывают 

влияние различные социально-экономические и психологические факторы, гендерные стереотипы. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация выбора профессии, спасатели, лица женского пола, курсанты высших 

учебных заведений со специфическими условиями обучения. 
 

 

PECULIARITIES OF MOTIVATION FOR CHOOSING A PROFESSION IN THE FIELD OF HUMAN 

SECURITY IN FEMALE PERSONS 

One of the most popular in modern society is the profession of rescuer. This is due to the fact that in our time the number and 

severity of emergencies is increasing. Professional motivation is important for the optimization of professional activities, 

affects the desire for self-realization and increases the ability to perform tasks effectively. The article highlights the features of 

the motivation of choosing a profession in the field of human safety in girls revealed during the empirical study, analyzes their 

impact on self-determination of cadets of Lviv State University of Life Safety in relation to the profession of rescuer. It was 

found that the motivational sphere of professional activity encourages, directs and regulates the full realization of the 

individual in the chosen field of activity. When choosing a future profession, young people are influenced by various socio-

economic and psychological factors, gender stereotypes. 

Key words: motivation, motivation to choose a profession, rescuers, females, cadets of higher education institutions with 

specific learning conditions. 

 

 

 


