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У статті обґрунтовуються напрями, функції та мета професійної діяльності психолога 
в авіаційній галузі. Розглядаються особливості роботи психологів в екстремальних умовах та 
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Поява перших психологів, що працюють у галузі цивільної авіації, була 
обумовлена запитами практики. Спочатку виникла потреба в психологічній 
освіті бортпровідників (стюардів), пізніше для бортпровідників виникла 
спеціальна система викладання. Поле діяльності психологів 
розширювалося, охоплюючи все більшу кількість фахівців – пілотів, 
авіадиспетчерів, працівників наземних служб тощо. Водночас зарубіжний 
досвід щодо психологічного супроводу професійної діяльності у даній галузі 
дозволяє констатувати, що в іноземних авіакомпаніях ефективно 
використовуються науково-психологічні підходи щодо вирішення проблем 
управління авіапідприємством та забезпечення сервісу на борту літака. Для 
того, щоб українським авіакомпаніям зайняти гідне місце у ряді провідних 
авіакомпаній світу, у їхній структурі обов’язково має бути психологічна 
служба. 

У зв’язку з цим мета статті – визначити напрями, функції та мету 
професійної діяльності психолога в авіаційній галузі. 

Особливості професійної діяльності фахівців авіаційної галузі були 
предметом наукової уваги вчених. Так, О. В. Петренко досліджував 
психологію діяльності льотних екіпажів, психологічні аспекти управління 
безпекою авіації. С. Ісаєнко, Л. Молотай, І. Хом’юк аналізували якості, 
необхідні сучасному інженерові, а також основні вимоги професіограм і 
вимог міжнародних організацій з цивільної авіації до професії інженера 
авіаційної галузі. Н. А. Орленко, В. Г. Фотинюк вивчали специфіку 
професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах 
майбутніх пілотів та інженерів з обслуговування повітряних суден; 
Л. М. Конопляник досліджувала готовність майбутніх інженерів авіаційної 
галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності, 
Я. В. Абсалямова – професійну адаптацію молодих викладачів іноземної 
мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах, Н. В. Глушаниця – 
формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності 
майбутніх інженерів-авіоніків, О. В. Ковтун – формування професійного 
мовлення авіаційних операторів, О. Л. Бережко – розвиток технологічної 
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компетентності викладачів іноземної мови професійного спрямування в 
системі післядипломної освіти. Об’єктами наукового інтересу вчених були 
пілоти цивільної авіації, інженери з обслуговування повітряних суден, 
інженери з авіоніки, диспетчери з управління повітряним рухом. Однак 
відсутні спеціальні дослідження, присвячені професійній підготовці 
майбутніх психологів авіаційної галузі у процесі фахового навчання.  

Успішність функціонування авіаційної галузі визначається 
результативністю професійної діяльності фахівців, яка, у свою чергу, 
зумовлюється ґрунтовністю їхньої професійної підготовки. Сьогодні в 
Україні здійснюється підготовка майбутнього авіаперсоналу у ВНЗ за 
різними напрямами та спеціальностями. Актуальною є проблема 
спеціальної професійної підготовки практичних психологів до роботи в 
означеній галузі, ґрунтовне озброєння їх знаннями з авіаційної психології.  

Професійна діяльність психолога в авіаційній галузі часто 
супроводжується роботою в екстремальних умовах. Саме тому, однією з 
актуальних проблем сьогодення є проблема підвищеної небезпеки 
життєдіяльності особистості. При недостатній готовності до діяльності у 
сфері авіації в екстремальних умовах у фахівців авіаційної галузі 
спостерігаються перенапруження, розгубленість, нерішучість, втрата 
самоконтролю, страх, нерозуміння обстановки, погіршення кмітливості, 
винахідливості, спостережливості, роботи пам’яті, швидкості реакцій, 
почастішання і поглиблення помилок та ін. У слабко підготовлених 
психологів часто виникають песимістичні настрої, порушення службових 
норм поведінки, схильність до непомірного вживання алкоголю, конфлікти у 
взаєминах, паніка та ін.  

На належним чином підготовленого до вирішення завдань в 
екстремальних умовах фахівця екстремальні фактори і ситуації 
позначаються, навпаки, позитивно. Вони сприяють мобілізації сил і 
можливостей, загостренню почуття обов’язку, відповідальності і рішучості, 
викликають внутрішній підйом, навіть азарт, енергійність та активність, 
наполегливість і завзятість, діяльнісний максималізм (пристрасне прагнення 
домогтися найвищого і безумовного результату), підвищену пильність, 
уважність, спостережливість, швидку і чітку роботу думки, готовність до 
будь-яких несподіванок і швидких реакцій, сміливість, стійкість до 
тимчасових невдач та ін. Якість дій навіть підвищується в порівнянні з 
нормою [1].  

Діяльність в екстремальних умовах передбачає високі вимоги до 
представників ризикованих професій. Такі люди повинні вміти постійно 
контролювати свій стан, бути готовими до швидкого прийняття рішень, 
адекватно оцінювати ситуацію, а також бути здатними віддати своє життя в 
разі крайньої необхідності. Все це потребує значних психічних зусиль і 
психологічної стійкості.  



Педагогічні науки  Випуск 110’ 2013 

 68 

Психолог, який працює у сфері авіації, надає консультації та інші 
послуги пілотам і членам льотного екіпажу. Багато великих авіакомпаній 
вимагають від свого бортового персоналу регулярно зустрічатися з цими 
фахівцями для вирішення будь-яких проблем, тривог або пов’язаних з 
роботою стресів [3]. 

Основна робота психолога, який працює у сфері авіації полягає в тому, 
щоб забезпечити безпеку і спокій тих, хто знаходиться в повітряному 
просторі. Це досягається поєднанням індивідуальних консультацій та 
групової терапії. Крім того, психологи консультують жертв авіакатастроф, 
терористичних загроз та інших лих. У залежності від потреб авіакомпанії, 
психолог також може бути відповідальним за організацію груп підтримки 
або групові консультації для постраждалих пасажирів. Ці види програм 
можуть бути на постійній основі, але є особливо корисними після будь-якої 
травми – аварії, загрози безпеці або смерті, наприклад, члену екіпажу чи 
пасажира. 

Важливим завданням психолога авіаційної галузі є підтримування 
позитивних міжособистісних контактів між усіма членами колективу. 
Комунікація є життєво важливою для співробітників, оскільки вони повинні 
володіти необхідними навичками для ефективного спілкування, 
співробітництва, а також методами вирішення конфліктів. 

Завдяки знанням і навичкам психологів, які працюють у сфері авіації, 
відбувається оптимізація “командної поведінки”, що призводить до 
економічної користі для компанії, високої задоволеності роботою, а також 
значних поліпшень у сфері безпеки польотів [5, с. 481]. 

Метою діяльності психологів галузі також є підвищення рівня 
продуктивності праці як співробітників, так і керівників авіакомпаній. Саме 
тому першочерговими завданнями психологів є: вироблення критеріїв 
професійної придатності різних категорій працівників на борту літака, 
навчання працівників служби сервісу психології міжособистісного 
спілкування, дослідження взаємин в групі співробітників та їх впливу на 
якість обслуговування пасажирів (сервісу) [6]. 

До обов’язків професійного психолога авіаційної галузі належить 
консультування фахівців, які працюють у системі обслуговування людей 
(сервісу), важливо навчити їх бути орієнтованими на пасажира. Наприклад, 
якщо це диспетчер з реєстрації авіаквитків, то в центрі його уваги повинен 
знаходитися не квиток, а людина, що бажає зареєструвати свій квиток [4]. 

Психолог, який працює у сфері авіації, має справу з поведінковими, 
когнітивними та емоційними психічними процесами людини, їх 
міжособистісною взаємодією в складних умовах авіаційної галузі. 

Фахівці з психології мають бути добре натренованими, щоб допомогти 
фахівцям авіаційної галузі подолати можливі професійні проблеми. 
Психологи у сфері авіації добирають потенційних працівників, сприяють 
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нормальному функціонуванню та взаємодії співробітників; належному 
балансу між автоматизацією і участю людини, підтримці емоційно розумово 
здорових пілотів, льотних екіпажів та диспетчерів повітряного руху. 

При доборі авіаційного персоналу психологи використовують широкий 
спектр діагностичного інструментарію, який включає в себе 
психодіагностичні методики на діагностику когнітивних, поведінкових 
навичок, вирішення конфліктів та методики вимірювання особистісних 
якостей, тести дослідження інтелекту [2]. 

Кваліфіковані психологи у сфері авіації повинні здійснювати дані 
діагностики при допомозі в доборі та навчанні потенційних співробітників 
стосовно їх адаптивності й готовності до стресових ситуацій при роботі в 
авіаційній галузі. Якщо проводити психологічну діагностику персоналу до 
початку навчальних програм – це є більш економічно ефективним. 

Аналіз видів та напрямів діяльності психолога у сфері авіації дозволяє 
нам обґрунтувати закономірності його професійної діяльності в авіаційній 
галузі. 

Метою діяльності психолога авіаційної галузі є емоційне і психічне 
здоров’я пілотів і льотного екіпажу, а, отже, безпечний політ, а також 
подолання професійних кризових станів. 

Напрями діяльності психолога в авіаційній галузі включають: підбір, 
навчання авіаційного персоналу; проведення психологічної бесіди з 
кандидатами на посаду бортпровідника; оптимізацію умов праці 
співробітників авіаційної галузі; консультаційну роботу, яка включає в себе 
налагодження виробничих конфліктів; підвищення рівня продуктивності 
праці як співробітників, так і керівників авіакомпаній; керування робочим 
навантаженням; клінічну психологічну допомогу; підвищення якості роботи в 
команді; навчання орієнтації на пасажира; подолання повітряної хвороби; 
подолання страху польоту в цілому; подолання втрати бажання літати або 
страху перед польотом після аварії; управління занепокоєнням під час 
підготовки до польотів; організація стрес-контролю та запобігання 
емоційному вигоранню фахівців повітряного руху; зменшення ризику 
безпеки польотів; консультації фахівців авіаційної галузі при стресових, 
екстремальних і аварійних ситуаціях; допомога екіпажу при аваріях та 
інцидентах, під час подолання аварійного стресу. 

Визначимо функції психологів, які працюють у сфері авіації. 
1. Психологи сприяють емоційному і психічному здоров’ю пілотів і 

льотного екіпажу. Їх основною метою є безпечний політ.  
2. Вони навчають пілота й екіпаж поведінки, яка сприяє підтриманню 

безпеки польотів. Психологи, які працюють в авіації, повинні бути добре 
обізнані як у психології, так і у сфері авіації.  

3. Психологи допомагають пілотам і членам екіпажу подолати страх 
польоту, а також надають поради щодо подолання повітряної хвороби 
пілотам і членам екіпажу.  
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4. Вони навчають перспективних пілотів.  
5. Для безпеки польотів психологи навчають пілотів оволодівати 

методами подолання відчуття тривоги. Здатність справлятися зі стресом є 
необхідною у сфері безпеки польотів. Психологи допомагають всім членам 
екіпажу від пілота до диспетчера повітряного руху навчитися справлятися зі 
стресом з метою запобігання емоційному вигоранню.  

6. Після аварії психологи консультують пілотів і членів льотного 
екіпажу, щоб переконатися, що вони належним чином відновилися, перш 
ніж повернутися до роботи; надають допомогу потерпілим. 

Висновки. Таким чином, особливості професійної діяльності психолога 
в авіаційній галузі пов’язані із збереженням емоційного і психічного здоров’я 
пілотів і членів льотного екіпажу, а також подолання професійних кризових 
станів у фахівців галузі. 
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КОВАЛЬКОВА Т. О. Особенности профессиональной деятельности психолога в 
авиационной отрасли. 

В статье обосновываются направления, функции и цель профессиональной деятельности 
психолога в авиационной отрасли. Рассматриваются особенности работы психологов в 
экстремальных условиях и влияние кризисных ситуаций на недостаточно подготовленного 
специалиста к деятельности в сфере авиации. 

Ключевые слова: авиационная отрасль, психолог, экстремальные условия, представители 
рискованных профессий. 

KOVALKOVA T. O. Features of professional activity of psychologists in the aviation industry. 
In the article directions, functions and purpose of professional activity of psychologists in the 

aviation industry are substantiated. Also the features of work of psychologists in the extreme conditions 
and the influence of crisis situations on insufficiently trained professional to work in aviation industry 
are described.  

Keywords: aviation industry, psychologist, extreme conditions, representatives of risk 
professions. 


