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Вступ. Досвід розвинутих країн підтверджує, що 

для економічного розвитку вирішальне значення має 
трудовий капітал, стан його здоров’я, мотиви, якими 
він керується в реалізації виробничого процесу, та 
фактори, що перешкоджають цій реалізації. Україна 
на сучасному етапі такого досвіду не має. Роль лю-
дини праці в суспільстві занижена, не набула широ-
кої практики оцінка стану її трудового потенціалу, 
не досліджується комплекс характеристик психофі-
зіологічного потенціалу за показниками стану здо-
ров’я та стресостійкості. Особливої уваги потребу-

ють працівники, які перебувають під дією шкідли-
вих факторів, насамперед хімічних. Важливо знати 
мотиви їх трудової діяльності, рівні задоволеності 
працею. 

Аналіз попередніх досліджень. У свідомості 
працюючих на виробництві людей так чи інакше ві-
дображаються зміни в оточуючому середовищі: на 
робочих місцях, підприємстві та країні в цілому [1]. 
Їхній внутрішній світ визначається не лише усвідо-
мленими, а й неусвідомленими, прихованими у сфе-
рі підсвідомості, впливами цих середовищ. Подібні 
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впливи ще недостатньо вивчені, оскільки проявля-
ються вони на рівні установок,  переживань і споді-
вань [2, 3]. В літературі описані проблеми адаптації, 
як умови виживання в соціально та економічно не-
збалансованому середовищі (Гордон Л.А., Лукаше-
вич Н.П.). Низка робіт присвячено виробничій адап-
тації та теорії мотивації праці (Лукашевич Н.П., Су-
даков В.Н., Вилюнас В.К., Хойос К., Маслоу А., Бо-
дров В.А., Измеров Н.Ф.), стресу на робочому місці 
та продуктивності праці (Хольцер М., Хелфанд Г.). 
Стресорність навколишнього середовища для окре-
мо взятого індивідуума як сума фізичної, психологі-
чної,  екологічної і соціальної  стресорностей вивча-
лась Мєдвєдєвим А.С. Окрім загальних досліджень 
стресу в організаціях, з'явилися роботи про стрес 
для професій підвищеної відповідальності держав-
ного сектору (Anderson, W., Greiger, T.A., Lynch, D., 
Ragland, D., Salazar, M., Beaton, R.). Узагальнені та 
проаналізовані характеристики психологічних особ-
ливостей працюючих в контакті із шумом (Кулешо-
ва М.В., ПанковВ.А.), в умовах різного ступеня на-
пруженості праці (Рубцов М.Ю.) та при нервово-
емоційних навантаженнях (Калинина С.А.).  

Потребує аналізу взаємодія мотиваційних очіку-
вань робітників із хімічно несприятливими умовами 
сучасного кризового виробничого середовища. В 
зв’язку із чим,  на нашу думку,  необхідно досліджу-
вати психологічні особливості контактуючих з хімі-
чними факторами. При цьому, важливою, на нашу 
думку, є  не просто діагностика, а прикладні аспекти 
її проведення та використання отриманих результа-
тів на користь працюючих. 

Мета роботи. Розробка методу проведення соці-
оекологічного моніторингу в рамках діючого в 
Україні порядку оцінки умов виробничого середо-
вища та трудового процесу за показниками шкідли-
вості хімічних факторів впливу.  

Матеріал і результати дослідження. Проведен-
ню такого роду досліджень у сучасних умовах при-
таманні деякі особливості. Якщо 20-30 років назад 
при оцінюванні реального психофізіологічного ста-
ну працівників була можливість використовувати 
первинні документи (скарги, прохання, заяви), то 
тепер,  у зв’язку з малою кількістю або повною від-
сутністю документів, складених з ініціативи робіт-
ників,  давати оцінку певним впливам і мотивам все 
важче. Відсутні дані соціологічних досліджень: анкети, 
тести та ін. Для їх отримання потрібне залучення фахі-
вців, які на виробничих підприємствах відсутні, соціо-
логічні служби давно розформовані, посади соціологів 
та психологів скорочені. Як показує практика, біль-
шість робітників категорично відмовляються відкрито 
висловлювати свою думку, побоюючись запису на ау-
діо та відеоплівку, своєю рукою не заповнюють анке-
ти, не підписують протоколи спостережень. На тери-
торії підприємства, де вони працюють, уникають 
участі навіть в анонімних дослідженнях, демонстра-
тивно стороняться експериментаторів. Поза межами 
підприємства можна розраховувати на бесіди, опи-
тування та анкетування з навмисно спотвореною ін-
формацією про вікові, освітні та гендерні ознаки, 
посади та фах. Навіть спеціальні вміння вести бесі-
ду, продумані наперед питання, не налаштовують 

опитуваних до відвертості. 
Як допоміжний засіб дослідження екопсихологі-

чних станів нами пропонується до використання во-
сьмиколірний тест Люшера. Перевагу цьому тесту 
було надано через швидку процедуру діагностуван-
ня, що, на нашу думку, надзвичайно важливо в умо-
вах виробничого процесу; закритість відносно мети 
досліджень; можливість багаторазового повторю-
вання; незалежність результатів від статевих, віко-
вих, освітніх особливостей досліджуваних. Окрім 
указаних переваг, тест, за літературними даними,  
дає змогу висвітлити приховані причини фізіологіч-
них та психологічних стресів у працюючих [5]. 
Практичний інтерес являв досвід роботи із впрова-
дження даної методики дослідження в галузі моні-
торингу стану екологічно несприятливого внутріш-
нього виробничого середовища. З цих позицій розг-
лядались отримані в ході експерименту дані, 
об’єктивність яких контролювалась за рахунок од-
ночасного вимірювання параметрів виробничого се-
редовища; підкріплювалась індивідуальним анкету-
ванням та усними бесідами з працюючими. 

Слід відмітити, що незвичною для виробництва 
простотою тест зацікавив і спонукав бажання прой-
ти його всіх, кому було запропоновано прийняти 
участь у експерименті. Часом проведення була виб-
рана обідня перерва, коли члени трудового колекти-
ву збираються групами в приміщеннях для прий-
мання їжі,  тобто,  були створені передумови для 
проведення сфокусованого групового інтерв’ю [4]. 
Його особливістю є дискусійний характер, що надає 
гнучкості, стимулює до розкриття предмету диску-
сії, про який попереджають заздалегідь. У нашому 
експерименті попереднього оголошення теми не бу-
ло, робітникам пропонувалось, за бажанням, пройти 
тест та отримати індивідуальну комп’ютерну розд-
руківку, що характеризує кожного з них.  

Перед досліджуваними в довільному порядку ро-
зкладались вісім карток різного кольору. Завдання 
зводилось до побудови кольорового ряду методом 
розташування карток у порядку уподобань. Проце-
дуру повторювали двічі, надаючи можливість спо-
стерігати та активно обговорювати кольорові мозаї-
ки, що викладають їх колеги. Непомітно для опитува-
них тестування за Люшером переводилось на обгово-
рення  конкретного виробничого середовища, умов, в 
яких працюють опитувані, факторів небезпеки, можли-
вості виникнення професійного захворювання, самопо-
чуття в процесі трудової діяльності, пільг і компенсацій 
за знаходження в екологічно несприятливих умовах. За 
мету мали – надати необхідний напрям обговоренню, 
налаштувати на відкриту розмову без нав’язування 
будь-яких поглядів стосовно проблем, що розглядалися. 
На кінцевій стадії бесіди пропонувалось за допомо-
гою кольорової гами описати виробниче середови-
ще,  в якому працює людина і стан самої людини в 
цих умовах. При цьому фіксувались усі репліки, які 
звучали в ході дослідження. Отримана таким чином  
кольорограма (суб'єктивне відображення екологічної 
ситуації),  доповнювалась матеріалами, необхідними для 
розуміння  спрямованості екологічної свідомості кон-
кретної людини. Обробка колірних виборів і їх інтер-
претація проводились за допомогою спеціальних 
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програм і практичних керівництв [5].  
У дослідженнях приймали участь близько 150 

працівників підприємств різних форм власності, бі-
льшу частину яких складали працівники електроме-
ханічного заводу, які працювали в умовах економіч-
ної нестабільності на дільницях, що несуть наван-
таження за хімічними факторами (гальванічних, 
лиття та пресування пластмас, лиття металу, паяння 
свинцевими припоями та ін.). 

Результати досліджень виявили тенденцію до стресу 
абсолютно у всіх опитаних, головним джерелом якого, 
на думку самих опитаних, є економічні і соціально-
політичні зміни в зовнішньому (житті країни) і внутріш-
ньому середовищі підприємств: неадекватна, часто не-
справедлива в очах робітників система компенсацій і за-
охочень за знаходження в екологічно несприятливих 
умовах, нехтування їх життєвими інтересами та потре-
бами. Як наслідок, вимушена установка на компромісну 
поведінку прослідковувалась у 82% опитуваних. В се-
редньому відхилення від аутогенної норми у пра-
цюючих оцінено нами в 93,8%, фактор тривожності 
- 91,7%, тоді як, активність склала 33,3–50,0%, пра-
цездатність, у більшості випадків, була меншою 
11,0%. 

Цікавим є бачення людини, працюючої в шкід-
ливих умовах, фахівцями лабораторії екологічного 
моніторингу виробничого середовища та умов пра-
ці.  Вони володіють достатнім обсягом інформації з 
оцінки фактичного стану умов перебування людини 
на виробництві та прогнозування можливих негати-
вних впливів, складають протоколи  досліджень, 
обов’язковою компонентою яких є висновок про 
ступінь небезпечного впливу. Тестування свідчить, 
що фахівці лабораторії вважають піддослідних «же-
ртвами» несприятливих умов, безпомічними і незда-
тними щось змінити, такими, яких ввели в оману і 
чиєю довірою зловживають, а виробниче середови-
ще - загрозливим для них або небезпечним. На дум-
ку фахівців, працюючі в шкідливих умовах прагнуть 
сердечної співчутливої атмосфери, де можуть знай-
ти підтримку і захист.  Разом із тим,  неодноразово 
спостерігалась спроба робітників самостійно відсто-
яти свої цілі без повного розкриття намірів. Причи-
ни останніх частково вдалось розкрити в ході тесту-
вання та бесід.  Сумніви на рахунок того,  що в май-
бутньому економічний стан підприємства і разом із 
ним стан виробничого середовища зміняться на 
краще, стають причиною того, що працюючі не ви-
магають покращення умов праці з усуненням або 
зменшенням шкідливої дії певних факторів, а під-
вищують свої вимоги до пільг і компенсацій за зна-
ходження в екологічно несприятливих умовах. Пра-
цівники лабораторії повідомили про чисельні звер-
нення зі скаргами на невідповідність наданих (нена-
даних) пільг і компенсацій щодо роботи в шкідли-
вих умовах. Разом із тим,  відмітили обмежену емо-
ційну готовність таких працівників до безконфлікт-
ного ненапруженого спілкування. Направленість 
вимог зводилась до отримання компенсацій у вигля-
ді додаткових відпусток, збільшення розмірів гро-
шових виплат. Жодне звертання не містило у собі 
вимоги усунути або зменшити небезпечні впливи. 
Дані опитувань і бесід показують, що при можливо-

сті вибору між шкідливими умовами з високою 
оплатою праці та допустимими з середньою за роз-
мірами, цей контингент працюючих знехтує негати-
вними впливами і вибере високу платню.   

Більшість працюючих в екологічно несприятливих 
умовах (86%) не усвідомлює реальних загроз негативно-
го впливу хімічних факторів виробничого середовища на 
їх здоров'я. Недостатньо бережливе відношення до стану 
свого здоров'я у 74% робітників. При виборі професії  
найбільш значимою для них виявилась ознака «ви-
падково складені обставини життя» з відсутністю 
чітко вираженої професійної мотивації, тоді як, ви-
бір місця роботи до 90-х років ХХ ст.   визначався 
мотивом вибору більш сприятливих умов праці,  по-
рівняно з попереднім місцем роботи, та близькістю 
до місця проживання.  

У жінок, що працюють в шкідливих умовах, спо-
стерігали високі показники тривожності, незадово-
леності собою. В стресових ситуаціях проявляються 
реакції самозахисту, нерідко в агресивних формах. 

Слід підкреслити, що серед працюючих в шкід-
ливих умовах із кожним роком з’являється все бі-
льше жінок. Серед розглянутих нами професій, що 
передбачають контакти з хімічними речовинами під 
час перебування у виробничому середовищі, у тому 
числі і тих,  які входять до Списків № 1  та № 2  по 
пільговому пенсійному забезпеченню, їх близько 
50%. При цьому, серед працюючих у цехах пресу-
вання пластмас, паяння свинцевими припоями їх бі-
льше 90%, гальванічних цехах – менше 10%, хоча 
умови праці на цих робочих місцях класифікують як 
шкідливі і небезпечні для жіночого організму. 

Розподіл за віковими групами вказує на те,  що 
молоді жінки уникають роботи, пов’язаної з впли-
вом хімічних факторів, і практично не зустрічаються 
на виробництві, пов’язаному з додатковим впливом 
фактору важкості праці. Майже всі з них цікавлять-
ся умовами праці,  прагнуть отримати додаткові 
знання, особливо стосовно біологічної дії на орга-
нізм. Після попередження про негативні впливи 
(особливо тератогенної та ембріотоксичної дії) од-
разу прагнуть полишити роботу, перевестись на 
більш безпечніше робоче місце. У той же час, спо-
стерігаємо прагнення отримати більшу заробітну 
плату будь-якою ціною, включно за шкідливі умови 
праці, серед жінок, що вже мають дітей, але при по-
передженні про канцерогенну, мутагенну дію вони 
також полишають роботу. 

У середньому віці (період навчання дітей у ста-
рших класах загальноосвітніх шкіл, середніх та ви-
щих навчальних закладів) жінки відкрито заявляють 
про те, що не бажають чути про можливий шкідли-
вий вплив,  готові працювати якомога більше з ме-
тою отримання більшого прибутку. Часто коменту-
ють словами:  «Краще не знати.  Так легше жити»,  
«Потрібно дітей ставити на ноги». Ця позиція обго-
ворюється вдома і, як показали наші наступні дослі-
дження, вона сприймається дітьми як жертва заради 
них в одних сім’ях, а в інших - як цілком закономі-
рний, само собою зрозумілий вибір. 

По досягненні зрілого віку (поява онуків) жінки 
змінюють свою позицію. Починають опікуватись 
молодими людьми, які працюють поруч, прагнуть 
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попередити їх про можливі небезпеки. Звертаються 
з проханнями проводити лекції та бесіди на теми 
екологічної безпеки виробничого середовища як для 
себе, так і для інших, підкреслюють особливу їх 
цінність для молоді. Серед жінок, що перебували під 
дією хімічних чинників виробничого середовища, 
задоволеність роботою більш ніж удвічі нижча, ніж 
у чоловіків,  зайнятих в тих же умовах.  Але,  якщо з 
числа цих чоловіків полишити роботу збираються 
4,6%, то серед жінок, яким би не був рівень задово-
леності, кидати роботу ніхто не прагне.  

Молоді люди чоловічої статі до 30 років, щойно 
увійшовши до колективу, оптимістично настроєні, вірять 
у справедливість, але, зазвичай, розчаровуються стосов-
но перспектив оплати праці на даному підприємстві і, не 
вбачаючи можливості проявити свої здібності, гублять 
зацікавленість до кінця першого року праці. Особливо 
характерними є такі прояви для молоді, яка займається 
некваліфікованою працею. Ймовірність залишити робо-
ту висока,  бо вони відчувають себе впевнено на ринку 
праці.  Ставлення до виконуваної роботи у молодих 
чоловіків можна назвати безпечним. Насторожує те, 
що вони категоричні у своєму небажанні отримува-
ти інформацію стосовно небезпечних впливів виро-
бничого середовища. При спробі надати певну ін-
формацію уникають контактів. 

У чоловіків середнього віку з’являється інтерес і 
прагнення отримати додаткові знання. Такі чоловіки 
починають спостерігати за змінами у виробничому 
середовищі, яке їх оточує, роблять висновки, прово-
дять паралелі між станом довкілля та своїм здо-
ров’ям, мають бажання ділитись власними виснов-
ками. Така цікавість залишається і в подальшому, 
але на відміну від жінок старшого віку, відмічаємо 
відсутність переживання за долю молодших поко-
лінь, що працюють поруч. 

Обговорюючи відношення людей праці до умов, 
в яких вони її реалізовують, потрібно уточнювати: 
чи висококваліфікованою є праця, який загальний 
стаж роботи в шкідливих умовах. Розглянемо це на 
прикладі ливарників дільниці переробки пластичних 
мас, що задіяні на  автоматизованих (напівавтомати-
зованих) процесах, а тому високої кваліфікації не 
потребують. Більша частина з них працює заради 
отримання пільг і компенсацій, пов’язаних зі знахо-
дженням у шкідливих умовах - це достроковий  на 5 
років вихід на пенсію, додаткова відпустка, доплата 
в розмірі 8-12%, молоко. У таких колективах багато 
випадкових людей. Під час виробничого процесу 
лиття пластмас діє суровий технологічний регла-
мент, відхилення від якого відображаються на опла-
ті праці. На нашу думку, це послаблює солідарність 
працівників, зменшує тривалість контактів, переш-
коджає обміну інформацією (медико-екологічною у 
тому числі), посилює стрес. Фахівці з вищим рівнем 
освіти та життєвими прагненнями на описаних ро-
бочих місцях,  в останні роки,   масово замінюються 
на некваліфікованих. По досягненні пенсійного віку 
або після набуття необхідного для дострокового ви-
ходу на пенсію віку вони полишають робочі місця. 
На зміну їм приходять безробітні та пенсіонери, які 
хочуть покращити свій матеріальний стан. Мотива-
ція до праці зводиться до отримання як найбільшої 

платні. Молодь цих груп всіляко уникала опитуван-
ня та тестування. Часто стресові стани знімаються 
ними безпосередньо на виробництві під час обідніх 
перерв або після роботи за допомогою алкоголю. 

У гальваніків на лініях, що працюють в ручному 
режимі, спостерігаємо високу зацікавленість, праг-
нення отримати нові знання, прослухати лекції, кон-
сультації. Проблеми обговорюються колективно, 
ненапружено, незалежно від займаної посади, відк-
рито висловлюються власні думки, вислуховуються 
думки колег. Разом із тим, індивідуальність кожного 
з них не втрачена. Вони працюють з усвідомленням 
того, що їх цінують як фахівців, більшість з них на-
справді має високий кваліфікаційний рівень. По до-
сягненні пенсійного віку (55 років для чоловіків) 
прагнуть залишитися працювати в своїх колективах. 
У разі зміни місця роботи гальваніки прагнуть вла-
штуватись в аналогічних колективах. Досліджувати 
дану групу було легко. Своїми доповненнями, про-
позиціями, власними спостереженнями вони діли-
лись, допомагаючи встановлювати як рівні негатив-
ного впливу виробничого середовища на здоров’я 
працівників,  так і додаткові,  до того ще не встанов-
лені фактори. 

Працюючі тривалий час в хімічно несприятливих 
(шкідливих і небезпечних) умовах висококваліфіко-
вані робітники займають пасивно-оборонну пози-
цію, мають високу працездатність, добре протисто-
ять впливам середовища, але при цьому спостеріга-
ється недостатньо бережливе ставлення до здоров'я. 
Розглянуті нами групи працюючих прагнуть отри-
мати додаткові знання про негативні впливи вироб-
ничого середовища та токсикологічні властивості 
речовин, з якими контактують. Молоді члени цих 
колективів із задоволенням пройшли тестування та 
опитування. 

До особливої групи слід віднести жінок і чолові-
ки, які вперше прийшли на шкідливе, з хімічної точ-
ки зору, виробництво після досягнення пенсійного 
віку і раніше в таких умовах не працювали. Вони не 
звертають увагу на загрози, прагнуть тільки певного 
рівня заробітку. Лекціями та бесідами екологічного 
спрямування не цікавляться. За нашими спостере-
женнями більша частина з них - жінки. Фіксувалась 
пасивність і ранимість, замкнутість. У них високий 
ризик бачення речей недостатньо об’єктивно і твер-
до, є ризик існування небезпеки сильного збудження 
і виснаження нервової системи. Цей контингент 
уникав опитування, але кольоровий тест зацікавив і 
їх. За прикладом інших вони пройшли його, але без 
коментарів. Звертає увагу те, що серед жінок цієї 
групи працівників більшість тих, у  кого вже виро-
билась звичка до достатку, добутого важкою пра-
цею, звичка рахувати кожну копійку, або, що насто-
рожує, психологія єдиного в сім'ї годувальника. 

Загалом жінки середнього та старшого віку при 
описі своїх станів, ставлять акценти на знуреність й 
втому, спрацьованість. Найчастіше - це жінки,  які 
опікуються кимось, несучи на собі подвійне наван-
таження за рахунок домашньої роботи, що полишає 
їх відпочинку і зморює. 

Представники керівного складу, що мають малий 
стаж роботи не за спеціальністю на хімічно насиче-
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них дільниця, вирізняються  прагненням до вищої 
заробітної плати. Для них є характерною потреба у 
володінні життєвими благами, висока самооцінка, 
схильність до ризику, потреба в незвичних приго-
дах, спонтанна самореалізація. У «старих» колекти-
вах професіоналів вони не затримуються.  

На противагу їм,  високопрофесійний керівник 
сприймається з повагою.   У тих із них,  які мають 
вищу хімічну або екологічну освіту, спостерігається 
різко посилена протидія впливам оточуючого сере-
довища. Їх позиція прогресивно-оборонна з ясно ви-
раженим протестом. У ситуації, що склалась, бачать 
загрозу і небезпеку, разом із тим, пригнічені безпо-
мічністю та нездатністю виправити її. Саме для них 
характерним є глибоке переживання стосовно умов, 
в яких перебувають їх підлеглі. При тестуванні були 
зафіксовані такі репліки:  «залишив би роботу,  якби 
не колектив», «щоб описати умови, в яких працю-
ють люди на більшості підприємств України потріб-
но тільки два кольори: чорний та коричневий».  

Висновки. Діагностика психічних станів пра-
цюючих сприяє більш глибокому розумінню про-
блем знаходження людини  в екологічно несприят-
ливих умовах сучасного виробничого середовища, 
дозволяє всебічно оцінити не тільки виробниче се-
редовище, а й комфортність і безпечність перебу-
вання людини у ньому. Разом із тим, необхідно від-
мітити, що дослідження такого роду наштовхуються 
на низку проблем. Серед них: недовіра стосовно до-
брих намірів дослідника; небажання витрачати час 
на розмови, що не приносять прибутку; страх розк-
риття причин переживань та втрати роботи. Тесту-
вання за кольоровим рядом допомагає усунути 
вплив деяких з них, заспокоїти та розслабити, нала-
штувати на довірливе спілкування.  

Підсумовуючи результати дослідження причин 
психологічних стресів працюючих в хімічно не-
сприятливих умовах  виробничого середовища, мо-

жемо сказати, що: 
1. При дослідженні психологічних станів спо-

стерігаємо два види особливо небезпечних емоцій, 
що можуть призвести до зниження працездатності 
та раннього старіння, - це стресові переживання, 
пов’язані з небезпекою для життя,  і особистісні –  
глибокого переживання несправедливості, система-
тичної незадоволеності роботою, вимушеного мов-
чання, стримування емоційних проявів. 

2. Шкідливий вплив хімічних чинників вироб-
ничого середовища на здоров’я, а отже і на працез-
датність людини посилюється через переживання 
стресових станів, зумовлених: 

- економічною нестабільністю, яка викликає 
зростання соціальної напруги; 

- нестачею матеріальних коштів; 
- вимушеним підвищенням значущості розмі-

рів заробітної плати та додаткових компенсацій по-
рівняно зі станом здоров’я; 

-  невиправданою аутодеструктивною психоло-
гічною готовністю задля матеріальних статків жерт-
вувати своїм здоров’ям. 

3. Невдоволення рівнем компенсацій за негати-
вний вплив факторів хімічної природи виникнення 
свідчить про необхідність заміни існуючої системи 
компенсацій на більш прогресивну. 

4. Недостатньо об’єктивне бачення шкідливого 
впливу факторів виробничого середовища, що, во-
чевидь, пов’язане з низьким рівнем або відсутністю 
екологічної освіти, потребує негайних коригуваль-
них дій. Небажання здобути екологічні знання ви-
ступає тут механізмом психологічного захисту (як-
що я не бачу небезпеки, то її немає). 

5. Соціоекологічний моніторинг повинен стати 
першою обов’язковою ланкою дослідження умов 
перебування людини в умовах виробничого середо-
вища. 
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