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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Події на Сході України та досвід 
проведення операції Об’єднаних сил (далі ‒ ООС) довели, що зміна форм і методів 
ведення війни із застосуванням гібридних її форм і високотехнологічних засобів 
ведення бойових дій значно підвищує вимоги до професійної підготовленості 
офіцерів оперативно-тактичної ланки управління Збройних сил (далі ‒ ЗС) України. 

У програмних документах сектору безпеки та оборони України, зокрема в 
Стратегії воєнної безпеки України (2021 р.) зазначено, що пріоритетними 
завданнями реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і 
військового будівництва є зміцнення кадрового потенціалу Збройних сил України, 
ефективне управління кар’єрним зростанням особового складу із забезпеченням 
професійного просування осіб за чітко визначеними, прозорими, справедливими 
критеріями, що ґрунтуються на знаннях, уміннях, цінностях, досвіді, 
доброчесності, формування нового стилю військового лідерства, розвиток систем 
військової освіти та підготовки особового складу для сил оборони, запровадження 
освітньо-професійних програм підготовки офіцерського складу з використанням 
досвіду бойових дій, методики підготовки, принципів і стандартів НАТО. З огляду 
на це необхідний постійний пошук шляхів підвищення практичної спрямованості 
професійної підготовленості майбутніх магістрів військового управління (далі ‒ 
МВУ) у вищих військових навчальних закладах (далі ‒ ВВНЗ). 

Офіцери виконують бойові завдання у нестабільних умовах, що постійно 
змінюються під впливом різноманітних чинників сучасного бою: високого рівня 
невизначеності, нервово-психічної напруженості і великої відповідальності, що 
посилюється застосуванням високотехнологічних засобів ураження, 
нерегламентованістю робочого дня, загрозами життю та здоров’ю тощо. 
Неврахування цих стрес-чинників може призвести до помилок у прийнятті рішень, 
зниження працездатності офіцерів, психічних зривів, погіршення фізичного 
здоров’я та загалом функціонального стану. Водночас сформованість знань, умінь 
і навичок щодо регуляції психічних станів в умовах бойової діяльності дає їм змогу 
успішно виконувати професійні обов’язки. Досвід участі офіцерів в 
антитерористичній операції (далі ‒ АТО) та ООС переконливо доводить, що без 
розвинутої їх здатності до психічної саморегуляції складно виконувати службові 
завдання в особливих умовах. У контексті цього одним із шляхів, що уможливлює 
успішність їх професійної діяльності, є цілеспрямований розвиток такої здатності. 
Відповідно актуалізується і набуває особливої значущості проблема розвитку 
психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки у 
ВВНЗ. 

Теоретичним підґрунтям дослідницького пошуку проблеми розвитку 
психічної саморегуляції у майбутніх МВУ слугували наукові напрацювання 
вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, основи регуляції психічних станів 
людини концептуально обґрунтували: П. Жане, Б. Ананьєв, М. Бернштейн, 
Л. Виготський, Б. Зейгарник, В. Клименко, С. Рубінштейн, В. Семиченко та ін.; 
структурно-функціональні засади регуляції діяльності людини – П. Анохін, 
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Ю. Голікова, М. Єнікеєв, О. Конопкін, А. Костін, А. Осницький, Н. Чуприкова, 
А. Шаров та ін.; роль самосвідомості у процесі розвитку здатності особистості до 
саморегуляції власної активності – В. Аверін, Р. Бернс, А. Болотов, 
М. Боришевський, В. Моросанова, Г. Никіфоров, К. Роджерс, В. Столін, 
І. Чеснокова та ін.; саморегуляцію через вольові процеси – Є. Ільїн, В. Калін, 
Ю. Куль та ін.; мотиваційні механізми регуляції поведінки – Ж. Вірна, К. Левін, 
Л. Сердюк, Г. Олпорт та ін.; вплив несвідомого в механізмі регуляції особистості ‒ 
А. Адлер, Н. Наумчик, Д. Узнадзе, З. Фрейд, Т. Яценко та ін.; саморегуляцію крізь 
призму соціальної взаємодії – А. Бандура, І. Данилюк, А. Коваленко, 
Ю. Миславський, В. Ядов, О. Яковлєв, М. Ярушкін та ін.; проблемні питання 
саморегуляції на основі суб’єктно-діяльнісного підходу – Л. Колесніченко, 
О. Макаревич, С. Максименко, В. Осьодло, В. Ягупов та ін.; професійну 
саморегуляцію фахівців – Г. Горбунов, Г. Грибенюк, М. Литвинчук, О. Плотко, 
Н. Пов’якель, А. Порицький та інші. 

Значний інтерес становлять наукові праці, присвячені проблемам розвитку 
саморегуляції фахівців, зокрема психологів (Ж. Вірна, М. Гринців), менеджерів 
(Л. Колісніченко), педагогів (І. Галян, Ю. Голенкова, С. Малазонія, М. Мосьпан, 
О. Ніколаєнко, Н. Сеньовська, Н. Сидоренко, О. Третяк, В. Чайка), працівників 
поліції (О. Плотко, Д. Швець), юристів (В. Анушкевич, Ю. Позіненко), фахівців 
авіаційного профілю (В. Злагодух), фахівців оперативно-рятувальних підрозділів 
МНС (Г. Грибенюк, В. Ісаченко, І. Ковальова). 

Заслуговує уваги науковий доробок Н. Агаєва, В. Алещенка, Г. Грибенюка, 
О. Іванової, М. Козяра, О. Кокуна, О. Колесніченка, М. Корольчука, В. Крайнюк, 
С. Миронця, В. Олефіра, В. Осьодла, В. Пліска, О. Сафіна, В. Стасюка, О. Сороки, 
О. Тімченка, О. Хайруліна, О. Хміляра, А. Якимчука, які акцентували на особливій 
значущості саморегуляції для фахівців екстремальних видів діяльності. 

Однак майже недослідженою залишилася проблема розвитку здатності до 
психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки, що 
ускладнюється наявністю таких суперечностей між: 

– теоретичною і практичною значущістю проблеми розвитку психічної 
саморегуляції МВУ і недостатнім рівнем її розробленості у психологічній науці; 

– значними психічними навантаженнями в особливих умовах професійної 
діяльності МВУ та недостатньою розвиненістю їх здатності до психічної 
саморегуляції; 

– необхідністю цілеспрямованого розвитку здатності до психічної 
саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки і відсутністю 
відповідного для цього психологічного інструментарію. 

Отже, актуальність наукового завдання, недостатня його розробленість у 
сучасній психологічній науці й зумовили вибір теми дослідження – «Особливості 
розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в 
процесі їх практичної підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертацію виконано згідно з планом наукової та науково-технічної діяльності 
Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (далі ‒ ВДА) у межах 
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науково-дослідної роботи «Дослідження особливостей психологічного та 
психофізіологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищому 
навчальному закладі Міністерства оборони України» (ДР № 0316U000010), 
Національного університету оборони  України імені Івана Черняховського ‒ 
«Профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців Збройних сил 
України» (ДР № 0117U001621). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Воєнно-дипломатичної академії 
імені Євгенія Березняка (протокол  від 05.03.2015 р. № 6) й узгоджено в бюро 
Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології 
при НАПН України (протокол від 29.09.2015 р. № 6). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 
теоретичному обґрунтуванні та експериментальному з’ясуванні особливостей 
розвитку здатності до психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового 
управління у процесі практичної підготовки у вищих військових навчальних 
закладах. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
1. На основі аналізу психологічної теорії та практики з’ясувати стан 

розробленості проблеми дослідження, конкретизувати сутність і визначити 
структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового 
управління. 

2. Спроєктувати структурно-функціональну модель розвитку здатності до 
психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління у процесі 
практичної підготовки. 

3. Обґрунтувати комплекс методів дослідження розвиненості здатності до 
психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління у процесі 
практичної підготовки та емпірично з’ясувати особливості її розвитку. 

4. Розробити й апробувати тренінгову програму розвитку здатності до 
психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління у процесі 
практичної підготовки, експериментально перевірити її результативність. 

Об’єктом дослідження є психічна саморегуляція майбутніх магістрів 
військового управління. 

Предмет дослідження – особливості розвитку здатності до психічної 
саморегуляції майбутніх магістрів військового управління у процесі їх практичної 
підготовки. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять такі 
концептуальні положення: особистість як суб’єкт професійної діяльності 
(К. Абульханової-Славської, Л. Бурлачука, М. Корольчука, С. Максименка, 
В. Осьодла); професійна саморегуляція фахівців (Г. Горбунової, Н. Пов’якель, 
А. Порицького, О. Плотка, Є. Щербакової); психологічна готовність особистості до 
діяльності в особливих умовах (О. Бандурки, Г. Грибенюка, Л. Дикої, 
І. Ковальової, О. Колесніченка, С. Миронця, В. Осьодла, К. Платонова, 
В. Стасюка, О. Тімченка, А. Якимчука); структурно-функціональний підхід до 
дослідження процесів регуляції діяльності особистості (П. Анохіна, М. Єнікеєва, 
О. Конопкіна, А. Костіна, А. Осницького, О. Шарова); вплив свідомості на 
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саморегуляцію діяльності особистості (В. Аверіна, Р. Бернса, М. Боришевського, 
К. Роджерса, І. Чеснокова). Теоретичними основами тренінгових технологій у 
психологічній підготовці фахівців визначено праці І. Вачкова, О. Горбушиної, 
Ю. Ємельянової, Б. Карвасарського, С. Макшанової, О. Прутченкової, 
О. Сидоренко, M. Posner, Y. Tang та ін.   

Методи дослідження. З метою виконання поставлених завдань згідно зі 
специфікою предмета дослідження, використано такі методи наукового пошуку:  

– теоретичні: аналіз, узагальнення, систематизація, інтерпретація 
теоретико-емпіричних досліджень, а також спеціальних службових і керівних 
документів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил 
України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України ‒ для 
з’ясування стану розробленості проблеми, уточнення психічної природи 
саморегуляції та сутності основних понять дослідження; моделювання ‒ для 
побудови моделі розвитку здатності до психічної саморегуляції; системний аналіз, 
зіставлення та узагальнення ‒ для визначення мети, гіпотез і завдань дослідження, 
формулювання висновків; 

– емпіричні – анкетування майбутніх МВУ – для з’ясування проблем 
психічної саморегуляції; експертне оцінювання – для з’ясування стану 
сформованості психічної саморегуляції МВУ в перший рік перебування на посадах 
після випуску; психодіагностичне тестування (з використанням методик 
«Оцінювання професійної спрямованості особистості» В. Смейкала, М. Кучери, 
«Карта інтересів» А. Голомштока, «Тест структури інтелекту» Р. Амтхауера, 
«Оцінювання комунікативних й організаційних схильностей (КОС)» 
Б. Федоришина, «Опитувальник для оцінювання вольового самоконтролю» 
А. Зверькова, Е. Ейдмана, «Оцінювання тенденцій поведінки в групі» за 
В. Стефансоном, «Модифікований варіант методики САН» В. Доскіна) – для 
з’ясування розвиненості компонентів здатності до психічної саморегуляції 
майбутніх МВУ; констатувальний етап експерименту ‒ для з’ясування стану 
сформованості здатності до саморегуляції майбутніх МВУ; формувальний етап 
експерименту ‒ для визначення результативності тренінгової програми розвитку їх 
здатності до психічної саморегуляції у процесі практичної підготовки; 

– статистичні: кореляційний аналіз, метод перевірки гіпотез про рівність 
дисперсій і середніх у двох вибірках на основі t-критерію Стьюдента для двох 
незалежних вибірок, метод перевірки гіпотез про рівність дисперсій і середніх у 
двох генеральних сукупностях на основі t-критерію Стьюдента для двох залежних 
вибірок – для доведення статистичної значущості одержаних експериментальних 
результатів. Результати оброблено на ПЕОМ за допомогою пакету статистичних 
програм SPSS 23.0 та Excel 2013 for Windows. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 
вперше: 
– з’ясовано особливості розвитку здатності до психічної саморегуляції, що 

проявляються у змісті її структурних компонентів ‒ ціннісно-мотиваційного, 
когнітивного, емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного, 
суб’єктного; 
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– розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до 
психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління у процесі їх 
практичної підготовки у ВВНЗ, провідною ідеєю якої є цілеспрямований розвиток 
їх здатності до психічної саморегуляції психічних процесів, станів, поведінки та 
діяльності відповідно до професійно значущих цілей, цінностей, актуальних 
потреб, професійних і моральних мотивів, поставлених службових і бойових 
завдань, оптимізація психічних можливостей і психоемоційного стану, 
забезпечення успішності військово-професійної діяльності та прийняття 
управлінських рішень в особливих умовах; 

удосконалено: 
– комплекс критеріїв і показників діагностування розвиненості компонентів 

здатності до психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління, 
що забезпечує системне оцінювання динаміки її розвитку у процесі практичної 
підготовки у ВВНЗ; 

– тренінгову програму розвитку здатності до психічної саморегуляції у 
майбутніх магістрів військового управління у процесі їх практичної підготовки у 
ВВНЗ; 

дістало подальшого розвитку поняття «здатність до психічної саморегуляції 
майбутніх магістрів військового управління» як психічне утворення офіцера 
оперативно-тактичної ланки управління.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні 
основних результатів дослідження у практичну підготовку майбутніх МВУ, 
застосуванні психодіагностичного інструментарію для оцінювання здатності до 
психічної саморегуляції у процесі професійно-психологічного відбору кандидатів 
на навчання у Воєнно-дипломатичну академію імені Євгенія Березняка та 
проходження військової служби на управлінських посадах. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт від 
31.01.2019 р. № 55/89), Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка 
(акт від 23.02.2018 р. № 222/ВА/175), Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт від 27.02.2019 р. № 1169). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові напрацювання, наведені в 
дисертації, є науковим доробком дисертанта. У публікаціях, підготовлених у 
співавторстві, особистий внесок здобувача полягає: у статті [6] (співавтор 
О. Коноваленко) надано результати експерименту щодо особливостей розвитку 
психічної саморегуляції слухачів у процесі навчання; у статті [7] (співавтор 
В. Ягупов) обґрунтовано критерії і показники діагностування розвиненості 
психічної саморегуляції фахівців; у тезах [19] (співавтор А. Богуславець) 
запропоновано критерії та показники діагностування психічної саморегуляції у 
майбутніх співробітників спеціальних підрозділів Міністерства оборони України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дослідження оприлюднено на таких наукових конференціях і семінарах:  

– міжнародних: «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 
Сухопутних військ» (Львів, 2018); «Морально-патріотичне виховання студентської 
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молоді в системі вищої освіти» (Бар, 2018);  
– всеукраїнській – «Теорія і практика створення, розвитку і застосування 

високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду 
антитерористичної операції» (Житомир, 2018);  

– міжвідомчих: XIII, XIV, XVI науково-методичних конференціях Воєнно-
дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (Київ, 2014, 2015, 2017); XX, XXI, 
XXIII воєнно-наукових конференціях слухачів і молодих науковців Воєнно-
дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (Київ, 2015, 2016, 2018); 
«Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної 
реабілітації учасників антитерористичної операції» (Київ, 2016);  

– наукових семінарах: «Науково-методичні засади професійно-
психологічного відбору в ЗС України» (Київ, 2018); «Сучасні тенденції та 
перспективи розвитку військово-прикладної спрямованості спеціальної фізичної та 
водолазної підготовки» (Київ, 2018). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 
20 публікаціях (із них 2 – у співавторстві), зокрема, 7 статей у наукових періодичних 
фахових у галузі психології виданнях України (із них 1 – у наукометричному виданні); 
13 ‒ у збірниках наукових праць і тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 300 сторінок, із них основного тексту – 166 сторінок. Список 
використаних джерел налічує 289 найменувань (із них 17 – іноземною мовою). Робота 
містить 23 таблиці, розміщені на 25 сторінках, та 8 рисунків – на 8 сторінках. Додатки 
(13) розміщено на 85 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; вказано на зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, 
об’єкт, предмет і методи дослідження; висвітлено наукову новизну та практичне 
значення одержаних результатів; наведено відомості про апробацію результатів 
дослідження та впровадження його результатів, подано інформацію про публікації 
автора. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження розвитку психічної 
саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління» проаналізовано 
проблеми саморегуляції майбутніх фахівців у процесі їх практичної підготовки. 

За результатами теоретичного аналізу з’ясовано, що на сучасному етапі 
розвитку науки поняття «саморегуляція» є міждисциплінарним і багатоаспектним. 
У психології сформувалося кілька основних підходів до проблеми саморегуляції 
фахівців: системний (П. Анохін, Ю. Голікова, О. Конопкін, А. Костін, 
Н. Чуприкова, М. Єнікеєв); суб’єктно-діяльнісний (А. Брушлинський, І. Кон, 
Д. Максименко, С. Максименко, В. Моросанова, В. Осьодло, О. Осницький, 
В. Столін); феномен саморегуляції в дослідженнях вольових і мотиваційних 
процесів (Є. Ільїн, В. Калін, Ю. Куль, К. Левін, К. Мілюхін); соціально-
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психологічний (А. Бандура, Ю. Миславський, В. Ядов, О. Яковлєв, М. Ярушкін); 
психоаналітичний (Н. Наумчик, Д. Узнадзе) тощо. 

Дослідження проблеми саморегуляції психічних станів людини зумовлене 
підвищеною увагою до оптимізації її професійної діяльності як фахівця в 
особливих умовах. Це стосується, насамперед, військової сфери, що передбачає 
діяльність, пов’язану зі значними психічними та фізичними навантаженнями і 
ризиком для життя. Військово-професійна діяльність МВУ є надскладною, 
оскільки потребує від її суб’єкта здатності з високою ефективністю вирішувати 
професійні завдання в бойових (особливих) умовах, що пов’язані з ризиком для 
життя, під тривалим впливом несприятливих соціально-емоційно-психологічних, 
кліматичних, географічних, фізичних і бойових чинників, різноманітних за 
походженням, тривалістю й інтенсивністю, обмеженістю часу на прийняття 
рішення, високим рівнем відповідальності як за свої дії, так і за дії підлеглих. Це 
дає підстави акцентувати на важливості цілеспрямованого розвитку здатності до 
саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. Узагальнення 
результатів аналізу наукових джерел дало змогу з’ясувати сутність поняття 
«психічна саморегуляція майбутніх МВУ» та констатувати, що підґрунтям 
розвитку психічної саморегуляції майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки 
у ВВНЗ є їх здатність до психічної саморегуляції, як складне інтегративне 
професійно важливе утворення, що визначає їхню здатність здійснювати психічну 
саморегуляцію психічних процесів, станів, поведінки та діяльності, шляхом 
самоуправління ними з метою успішної військово-професійної діяльності згідно з 
цілями і запроєктованими результатами.  

Системний аналіз наукових підходів до феномену саморегуляції (О. Іванова, 
Л. Колесніченко, О. Макаревич, В. Олефір, Ю. Позіненко, О. Плотко, Н. Пов’якель, 
А. Порицький) і базових сфер особистісно-професійного розвитку фахівців, 
діяльність яких відбувається в особливих умовах (В. Лефтеров), дає підстави 
визначити структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ як 
сукупність компонентів: ціннісно-мотиваційного (професійна спрямованість 
особистості, прагнення до професійно-управлінських дій у різноманітних ситуаціях 
виконання військово-професійних завдань, самомотивування до їх виконання, 
сповідування цінностей військово-професійної діяльності, стійкі професійні інтереси 
та мотиваційні настанови), когнітивного (знання основ саморегуляції психічних 
процесів і станів у різноманітних ситуаціях військово-професійної діяльності, методів 
і способів управління власними психічними процесами, станами, поведінкою та 
діяльністю у процесі виконання бойових завдань, здатність до практичного мислення, 
аналізу, синтезу, узагальнення, ефективного запам’ятовування, спостереження, 
нестандартного мислення тощо), емоційно-вольового (здатність до самоконтролю дій 
і поведінки, впевнених і цілеспрямованих дій у небезпечних, емоційно напружених, 
психологічно складних і відповідальних ситуаціях службової (бойової) діяльності, 
цілеспрямованість, самостійність, самовладання), поведінково-діяльнісного 
(особистісна, професійна та психологічна готовність до професійно-управлінських 
дій у повсякденних та бойових ситуаціях військово-професійної діяльності, здатність 
регулювати поведінку, здатність відстоювати професійні інтереси тощо), 
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комунікативного (саморегуляція психічного стану в процесі налагодження службово-
ділових контактів, підтримування професійної взаємодії в різноманітних ситуаціях 
службово-ділового спілкування, вміння вирішувати конфліктні ситуації у військово-
професійній діяльності тощо) та суб’єктного (здатність свідомо керувати своїм 
внутрішнім світом, рефлексувати, об’єктивне самооцінювання, самоставлення, 
саморефлексія поведінкою та військово-професійною діяльністю).  

Отже, за результатами теоретичного аналізу встановлено, що розвиток 
здатності до психічної саморегуляції у процесі цілеспрямованого свідомого 
психолого-педагогічного впливу на її компоненти передбачає закономірну 
розвиненість психічної саморегуляції майбутніх МВУ, а особливості розвитку їх 
психічної саморегуляції полягають у розвитку змісту компонентів здатності до 
психічної саморегуляції. 

На підставі аналізу наукових підходів дослідників до моделювання 
саморегуляції фахівців та власного емпіричного досвіду, розроблено структурно-
функціональну модель розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх 
МВУ у процесі практичної підготовки (рис. 1), що містить цільовий (мета), 
компонентний (компоненти здатності до психічної саморегуляції), діагностичний 
(методики), розвивальний (тренінгова програма) і результативний блоки. Модель 
виконує ілюстративну, пояснювальну, трансляційну, прогностичну та 
координаційну функції. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження особливостей розвитку 
психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління у процесі 
їх практичної підготовки» висвітлено загальну методику дослідження, визначено 
критерії та показники діагностування розвиненості здатності до психічної 
саморегуляції майбутніх МВУ та проаналізовано результати емпіричного 
дослідження. 

Дослідження проведено в 3 етапи. 
На першому етапі (2015–2016 рр.) систематизовано й узагальнено 

результати досліджень з проблем психічної саморегуляції діяльності 
військовослужбовців в особливих умовах, визначено мету, завдання, об’єкт, 
предмет і програму дослідження, обґрунтовано методику емпіричного 
дослідження, розроблено психодіагностичний інструментарій. Також було 
розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до психічної 
саморегуляції майбутніх МВУ, що дало змогу проілюструвати, спрогнозувати й 
реалізувати цей процес. 

На другому етапі (2017‒2018 рр.) розроблено методику емпіричного 
дослідження, проведено констатувальний етап експерименту, мета якого полягала 
у вивченні особливостей розвитку психічної саморегуляції майбутніх МВУ у 
процесі їх практичної підготовки. З цією метою проведено контент-аналіз відгуків 
на МВУ ‒ випускників ВВНЗ (169 осіб), наданих їх безпосередніми начальниками, 
щодо наявних проблем, пов’язаних із саморегуляцією, розроблено анкету для 
з’ясування проблем із психічною саморегуляцією у МВУ (опитано 82 особи); а 
також на підставі психодіагностичних методик визначено сформованість 
компонентів здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ (132 особи).  
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Рис. 1 Структурно-функціональна модель розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки 
 
На третьому етапі (2018‒2019 рр.) проведено формувальний етап 

експерименту, спрямований на експериментальну перевірку тренінгової програми 
розвитку психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної 
підготовки (62 особи). 

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту показав, що рівень 
сформованості компонентів здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ 
є недостатнім для успішного виконання військово-управлінських завдань. 
Особливо ця проблема загострюється у нестандартних, стресових ситуаціях 
військово-професійної діяльності, коли необхідно приймати управлінські рішення. 
Це підтверджується відгуками керівників (начальників) структурних підрозділів на 
МВУ ‒ випускників ВВНЗ, у яких зазначено, що у процесі виконання бойових 
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завдань у них виявлено проблеми із психічною стійкістю, невпевненість у власних 
силах, низький емоційний контроль, труднощі у прийнятті рішень тощо. 

Результати анкетування майбутніх МВУ також дали підстави стверджувати 
про потребу у розвитку психічної саморегуляції. Зокрема, більшість 
майбутніх МВУ не вміють зберігати стабільний психічний стан у нестандартних 
ситуаціях бойової діяльності, особливо в разі фізичного та психологічного впливу 
на них; 82 % опитаних відчувають почуття провини через свої вчинки у 
збудженому стані; 70 % – хвилювалися, коли знайомилися з особою, до якої 
необхідно звернутися за допомогою; 61 % – були повільними у прийнятті рішень, 
якщо в ході виконання завдань виникали відхилення від штатної ситуації; 
59 %  – нервувалися і часто дратувалися; 51 % – відзначили вплив на психічний 
стан монотонності в роботі; 26 % – повільне переключення з одного виду діяльності 
на інший під час виконання завдань; 26 % – тимчасово відчували невпевненість у 
своїх силах; 24 % – розгубленість і невміння керувати своїм психічним станом. 

Діагностування компонентів здатності до психічної саморегуляції майбутніх 
МВУ дало змогу з’ясувати стан їх сформованості й конкретизувати методику 
формувального етапу експерименту. Зокрема, у змісті ціннісно-мотиваційного 
компонента виявлено нагальну необхідність розвивати спрямованість на 
взаємодію. Щодо когнітивного компонента, одержані результати вказують на 
високий рівень інтелектуальної здатності майбутніх МВУ, емоційно-вольового ‒ 
з’ясовано, що лише 4 % опитаних майбутніх МВУ мають високий рівень його 
сформованості, 50 % – середній, 46 % – низький. Низький рівень поведінково-
діяльнісного компонента виявлено у 66 % досліджуваних (у деяких слухачів з 
невисокою здатністю до саморегуляції спостерігалася тенденція до зниження 
залежності від колективних норм і стандартів, що, за спостереженнями викладачів, 
знижує продуктивність навчальної діяльності слухачів, а в майбутній військово-
професійній діяльності призводить до стресових ситуацій). У ході з’ясування 
сформованості комунікативного компонента виявлено, що лише 5 % опитаних 
майбутніх МВУ мають високий рівень, 45 % – середній, 50 % – низький. Високий 
рівень сформованості суб’єктного компонента виявлено лише у 4 % респондентів, 
у 42 % ‒ середній, у 54 % – низький.  

Було також встановлено кореляційний зв’язок між успішністю навчальної 
діяльності (практичною підготовленістю) і компонентами здатності до психічної 
саморегуляції майбутніх МВУ. Зокрема, коефіцієнти кореляції між середнім балом 
успішності навчальної діяльності майбутніх МВУ і показниками критеріїв 
становлять: «спрямованість на взаємодію» ‒ r = 0,324*; «спрямованість на 
виконання завдання» ‒ r = 0,423*; когнітивного ‒ «здатність до абстрагування, 
уміння висловлювати судження та мовно-логічне мислення» ‒ r = 0,350*, «здатність 
до комбінаторного, числового, образно-конструктивного мислення» – r = 0,390*, 
«здатність до аналітичних здібностей, техніко-конструктивних компонентів 
мислення» – r = 0,368*; емоційно-вольового ‒ «вольовий самоконтроль» ‒ r = 0,370*; 
поведінково-діяльнісного ‒ вміння регулювати власну поведінку ‒ r = 0,380*, вміння 
відстоювати свої інтереси ‒ r = 0,475*, вміння взаємодіяти з колегами, вирішувати 
конфліктні ситуації ‒ r = 0,463*; комунікативного ‒ комунікативні здібності ‒ 
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r = 0,490*, організаційні здібності – r = 0,423*; суб’єктного ‒ «активність» ‒ 
r = 0,347*. Тобто кореляційні зв’язки знаходяться на статистично значущому рівні 
р ≤ 0,05. З метою визначення статистичної достовірності наведених коефіцієнтів 
кореляції, було використано таблицю критичних значень кореляційного зв’язку r-
Пірсона. Для вибірки зі 132 осіб критичним значенням кореляційного зв’язку є 
rкр=0,17*. Отримані коефіцієнти кореляції перевищують критичне значення і 
вказують на прийнятний рівень кореляції. 

Отже, статистичний аналіз показав безпосередній взаємозв’язок між 
компонентами здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ та 
результатами їхньої практичної підготовки, а кореляційний зв’язок між успішністю 
навчальної діяльності майбутніх МВУ та результатами їх психологічного 
тестування підтвердили можливість використання комплексу методик для 
діагностування їх здатності до психічної саморегуляції у процесі практичної 
підготовки. 

Емпіричне дослідження стану сформованості компонентів здатності до 
саморегуляції майбутніх МВУ засвідчило високий рівень розвиненості 
когнітивного компонента та необхідність розвитку ціннісно-мотиваційного, 
емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного та субʼєктного 
компонентів. 

У третьому розділі «Розвиток психічної саморегуляції майбутніх 
магістрів військового управління у процесі їх практичної підготовки» описано 
форми, методи та засоби розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх 
МВУ, розроблено тренінгову програму її розвитку у процесі їх практичної 
підготовки та експериментально підтверджено її результативність.  

Тренінгова форма розвитку психічних якостей є найбільш 
результативною, тому активно використовується у психологічній підготовці 
військовослужбовців загалом, та у процесі розвитку їх здатності до психічної 
саморегуляції зокрема.  

Тренінгова програма як інтегрована, універсальна система 
цілеспрямованого психологічного тренування й розвитку здатності до психічної 
саморегуляції у майбутніх МВУ відповідно до потреб і цілей військово-
управлінської діяльності, складається з навчального модулю, 8 тем і 
58 практичних тренінгових вправ, зміст яких узгоджено з компонентами їх 
здатності до психічної саморегуляції. 

Основна мета тренінгової програми полягає у розвитку компонентів 
здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ. Відповідно до мети і 
завдань формувального експерименту визначено вибірку із 62 офіцерів-слухачів – 
майбутніх МВУ (денна форма навчання), віком від 25 до 37 років, з вищою 
військовою освітою, які прослужили на офіцерських посадах не менше трьох років. 
На початку формувального етапу експерименту сформованість здатності до 
психічної саморегуляції майбутніх МВУ в контрольній (12 слухачів 1 курсу і 
19 слухачів 2 курсу) (далі – КГ) та експериментальній (12 слухачів 1 курсу і 
19 слухачів 2 курсу) (далі – ЕГ) групах суттєво не відрізнялася, що вказує на 
однорідність цих груп (рис. 2 та рис. 3). 
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Рис. 2 Розвиненість компонентів здатності до психічної саморегуляції у 
майбутніх МВУ контрольної групи на початку і після завершення формувального 
етапу експерименту 

 
 

 
 

Рис. 3 Розвиненість компонентів здатності до психічної саморегуляції у 
майбутніх МВУ експериментальної групи на початку і після завершення 
формувального етапу експерименту 

 

Результати впровадження моделі і тренінгової програми наприкінці 
формувального етапу експерименту показують позитивну динаміку розвиненості 
здатності до психічної саморегуляції в ЕГ (рис. 3). Зокрема, значущі зміни 
відбулися у змісті ціннісно-мотиваційного (на 10 %), когнітивного (на 9 %), 
емоційно-вольового (на 15 %), поведінково-діяльнісного (на 16 %), 
комунікативного (на 10 %) та суб’єктного (на 11 %) компонентів. 

Одержані результати підтверджено статистичними методами дослідження, 
зокрема t-критерію для двох незалежних вибірок (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Описові статистики визначення різниці між експериментальною та 

контрольною групами майбутніх МВУ на основі t-критерію для двох 
незалежних вибірок наприкінці формувального експерименту 

Тест на визначення t-критерію Стьюдента для двох незалежних вибірок 

Компоненти 

Тест на перевірку гіпотези 
про рівність дисперсій за 

критерієм Левіна 
Тест на перевірку гіпотези про рівність середніх на основі t-критерію Стьюдента 

Значення 
критерію 

Левіна 

Статистична 
значущість 

Значення
t-

критерію 

Ступінь 
свободи 
критерію 

Двостороння 
значущість 

(ймовірність 
помилки)  

Значення 
різниці 

середніх 

Стандартна 
помилка 
різниці 

середніх 

95%-ий довірчий 
інтервал для 

різниці середніх 
Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

Ціннісно- 
мотиваційний  

1,677 0,200 – 1,356 60 0,018 –0,10232 0,07547 –0,25328 0,04865 

  –1,356 52,604 0,018 –0,10232 0,07547 –0,25594 0,05130 

Комунікативний 
0,062 0,804 –6,187 60 0,000 –0,18387 0,02972 –0,24331 –0,12443

  –6,187 59,929 0,000 –0,18387 0,02972 –0,24332 –0,12443

Когнітивний  
0,653 0,422 3,893 60 0,000 –0,06918 0,0178 –0,1048 –0,03364

  3,893 59,074 0,000 –0,06918 0,0178 –0,1048 –0,03362
Емоційно-
вольовий 

0,611 0,437 2,734 60 0,008 –0,08065 0,0295 –0,13966 –0,02163
  2,734 57,951 0,008 –0,08065 0,0295 –0,1397 –0,02159

Поведінково-
діяльнісний 

4,420 0,09 4,557 60 0,000 –0,13226 0,02902 –0,1903 –0,07421
  4,557 53,056 0,000 –0,13226 0,02902 –0,1905 –0,07405

Суб’єктний  
2,904 0,094 –2,803 60 0,007 –0,08065 0,02878 –0,13821 –0,02308

  –2,803 56,788 0,007 –0,08065 0,02878 –0,13827 –0,02302
 

Таким чином, згідно з тестом Левіна за кожним компонентом статистична 
значущість більша р=0,05 (заданий рівень значущості), отже, дисперсії КГ і ЕГ 
рівні, а вибірки належать до однієї генеральної сукупності. Далі, за результатами t-
тесту (для ступенів свободи df = 60), за кожним компонентом двостороння 
значущість (ймовірність помилки) менша р=0,05, отже, різниця середніх в КГ і ЕГ 
статистично значуща. Показники всіх компонентів у КГ і ЕГ після формувального 
етапу експерименту статистично суттєво відрізняються (для р≤0,05). Відповідно на 
основі статистичного аналізу та порівняння одержаних результатів статистично 
доведено результативність тренінгової програми розвитку здатності до психічної 
саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації теоретично узагальнено та практично вирішено наукове 
завдання, що полягало у з’ясуванні особливостей розвитку психічної саморегуляції 
майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. Результати проведеного 
дослідження довели результативність вирішення поставлених завдань і дали 
підстави для формулювання, зокрема, таких висновків: 

1. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення наукових джерел 
з’ясовано, що психічна саморегуляція майбутніх магістрів військового управління 
‒ це цілеспрямоване свідоме самокерування психічними процесами, станами, 
поведінкою та діяльністю відповідно до професійно значущих цілей, цінностей, 
актуальних потреб, професійних та моральних мотивів, що оптимізує їхні психічні 
можливості та психоемоційний стан, забезпечує успішність військово-професійної 
діяльності та прийняття оптимальних управлінських рішень в особливих умовах. 
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Обґрунтовано, що основою розвитку психічної саморегуляції майбутніх 
МВУ у процесі практичної підготовки у ВВНЗ є здатність до психічної 
саморегуляції як складне інтегративне професійно важливе утворення, що визначає 
їхню здатність здійснювати саморегуляцію психічних процесів, станів, поведінки 
та діяльності, шляхом самоуправління ними для забезпечення успішної військово-
професійної діяльності відповідно до цілей і запроєктованих її результатів.  

На підставі підходів науковців до феномену саморегуляції фахівців 
обґрунтовано структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ як 
сукупність ціннісно-мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового, 
поведінково-діяльнісного, комунікативного та суб’єктного компонентів. 

2. Розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до 
психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління у процесі 
практичної підготовки у ВВНЗ, провідною ідеєю якої є цілеспрямований розвиток 
їх здатності до психічної саморегуляції психічних процесів, станів, поведінки та 
діяльності відповідно до професійно значущих цілей, цінностей, актуальних 
потреб, професійних і моральних мотивів, поставлених службових і бойових 
завдань, оптимізація психічних можливостей і психоемоційного стану, 
забезпечення успішності військово-професійної діяльності та прийняття 
управлінських рішень в особливих умовах; а також обґрунтовано психологічний 
інструментарій для діагностування сформованості здатності до психічної 
саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. 

3. Обґрунтовано методику реалізації емпірико-діагностичного задуму 
дослідження, що відображено у комплексі критеріїв і показників діагностування 
здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ – ціннісно-мотиваційного 
(професійна спрямованість особистості, прагнення до професійно-управлінських 
дій, самомотивування, цінності військово-професійної діяльності, професійні 
інтереси та мотиваційні настанови), когнітивного (знання основ саморегуляції 
психічних процесів і станів, методів і способів управління психічними процесами, 
станами, поведінкою та діяльністю, практичне мислення тощо), емоційно-
вольового (самоконтроль дій і поведінки, здатність впевнено і цілеспрямовано 
діяти в небезпечних, емоційно напружених, психологічно складних і 
відповідальних ситуаціях службової (бойової) діяльності, цілеспрямованість, 
самостійність, самовладання), поведінково-діяльнісного (особистісна, професійна 
та психологічна готовність до професійно-управлінських дій, здатність регулювати 
поведінку, здатність відстоювати професійні інтереси тощо), комунікативного 
(саморегуляція психічного стану у процесі налагодження службово-ділових 
контактів, підтримування професійної взаємодії в різноманітних ситуаціях 
службово-ділового спілкування, вміння вирішувати конфліктні ситуації у 
військово-професійній діяльності тощо) та суб’єктного (здатність свідомо керувати 
своїм внутрішнім світом, рефлексувати, об’єктивне самооцінювання; 
самоставлення, саморефлексія).   

За результатами емпіричного дослідження з’ясовано, що більшість майбутніх 
МВУ виявили високий рівень сформованості когнітивного компонента й 
недостатній рівень сформованості ціннісно-мотиваційного, емоційно-вольового, 
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поведінково-діяльнісного, комунікативного і суб’єктного компонентів здатності до 
психічної саморегуляції.  

4. Розроблено тренінгову програму розвитку здатності до психічної саморегуляції 
у майбутніх МВУ, спрямовану на розвиток кожного її компонента, а також здатностей 
до саморегулювання уваги, уяви, пам’яті, емоцій, мислення, мовлення та поведінки.  

Доведено результативність впровадженої тренінгової програми з розвитку 
здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ. Оцінювання якісних 
параметрів компонентів їх здатності до психічної саморегуляції показує значущі 
позитивні зміни в усіх її компонентах. Найбільший розвиток відбувся в ціннісно-
мотиваційному, емоційно-вольовому та поведінково-діяльнісному компонентах, 
що обумовлено усвідомленням майбутніми МВУ залежності саморегуляції від 
сповідування цінностей військово-професійної діяльності, готовності діяти 
впевнено і зважено у психічно складних, емоційно напружених, небезпечних і 
відповідальних ситуаціях військово-управлінської діяльності. Одержані результати 
підтверджено статистичними методами дослідження за всіма компонентами 
здатності до психічної саморегуляції: тестом Левіна доведено, що дисперсії КГ і ЕГ 
рівні, а вибірки належать до однієї генеральної сукупності; за результатами t-тесту 
(для ступенів свободи df = 60), показники розвиненості здатності до психічної 
саморегуляції у майбутніх МВУ після формувального експерименту статистично 
значуще відрізняються у КГ і ЕГ (для рівня значущості р≤0,05). 

На основі статистичного аналізу та порівняння одержаних результатів 
статистично доведено результативність тренінгової програми розвитку здатності 
до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки. 

Розроблено практичні рекомендації з розвитку здатності до професійної 
саморегуляції майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки, що містять 
професійно орієнтовані поради щодо її розвитку. 

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні 
психологічних чинників розвитку саморегуляції майбутніх МВУ, впливу психічної 
саморегуляції на ефективність міжособистісної взаємодії, взаємозв’язку між 
психічною саморегуляцією та прийняттям управлінського рішення в екстремальній 
ситуації військово-професійної діяльності. 
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Дисертацію присвячено дослідженню проблеми психічної саморегуляції 
майбутніх магістрів військового управління у процесі їх практичної підготовки. 

У роботі визначено сутність і структуру здатності до психічної саморегуляції 
майбутніх МВУ, компонентами якої є ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 
емоційно-вольовий, поведінково-діяльнісний, комунікативний і суб’єктний. 
Розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель, що містить 
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цільовий (мета), компонентний (компоненти здатності до психічної саморегуляції), 
діагностичний (критерії, показники, методики), розвивальний (тренінгова 
програма) і результативний блоки, а також тренінгову програму розвитку здатності 
до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ, навчальні теми якої узгоджено за 
змістом із компонентами здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ. 

Ключові слова: здатність, психічна саморегуляція, структурно-
функціональна модель, тренінгова програма, магістри військового управління. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Фурс О. И. Особенности развития психической саморегуляции будущих 

магистров военного управления в процессе их практической подготовки. – 
Квалификационный научный труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.09 – психология деятельности в особых условиях. ‒ 
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. – 
Киев, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы психической 
саморегуляции будущих магистров военного управления в процессе их 
практической подготовки. 

В работе определены сущность и структура способности к психической 
саморегуляции будущих МВУ, компонентами которой являются ценностно-
мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, поведенческо-
деяльностный, коммуникативный и субъектный. Разработаны и обоснованы 
структурно-функциональная модель, содержащая целевой (цель), компонентный 
(компоненты способности к психической саморегуляции), диагностический 
(критерии, показатели, методики), развивательный (тренинговая программа) и 
результативный блоки, и тренинговая программа развития способности к 
психической саморегуляции у будущих МВУ, учебные темы которой согласованы 
с компонентами способности к психической саморегуляции будущих МВУ. 

Ключевые слова: способность, психическая саморегуляция, структурно-
функциональная модель, тренинговая программа, магистры военного управления. 
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Furs О. Y. Peculiarities of development of psychic self-regulation of the future 

Masters of Command and Control in the process of their practical training. – 
Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for a candidate degree in psychological sciences in specialty 19.00.09 – 
psychology of activities in specific conditions. – National Defence University of Ukraine 
named after Ivan Cherniakhovskyi. – Kyiv, 2021. 

The thesis theoretically analyzes and practically solves the scientific problem of 
establishing peculiarities of psychic self-regulation development of the future Masters of 
Command and Control in the process of practical training. The results of the research 
turned out to be successful in fulfilling the tasks and enabled the following conclusions.  



19 

After theoretical analysis and generalization of the scientific sources it defines 
psychic self-regulation of the future Masters of Command and Control as the aimed 
conscious self-management of psychic processes, states and behavior according to the 
professionally significant goals, values, urgent needs, professional and moral motives that 
improve their psychic abilities and emotional state, provide the success of the military 
professional activity in general and in particular taking managerial decisions.  

It proves that the basis for the psychic self-regulation of the future Masters of 
Command and Control in the process of practical training in military academies is the 
developed ability to psychic self-regulation defined as a complex integrative 
professionally significant formation providing their capability of performing psychic self-
regulation of psychic processes, states and behavior by means of self-management in 
order to provide successful military professional activity according to the goals and 
projected results.  

Based on the researchers’ approaches to the phenomenon of self-regulation it 
establishes that the structure of the ability to psychic self-regulation includes the 
following elements: 1) axiological-motivational element is characterized by 
professional orientation, intention to the professional activity in different professional 
situations, ability to motivate oneself for their fulfillment, keeping values of the 
military professional activity; 2) behavioral and activity element identifies personality, 
professional and psychological preparedness to the professional actions in everyday 
and extreme (combat) situations of the military service; 3) communicative element is 
the possession of the self-control and psychic self-regulation culture during 
communication, ability to control one’s own actions and behaviour in different 
military professional communicative situations, skills of solving and resolving 
conflicts occurring during the military service; 4) cognitive element is defined by the 
ability of attentive observation, effective memory, non-standard thinking, self-study 
etc.; 5) emotions and will include psychological resilience as the ability to emotional 
and willing self-regulation, ability to act quietly and confidently in psychologically 
hard, emotionally intense, dangerous and high-demand situations of the service 
(combat) activity; 6) subjective element is the core one in the whole structure 
including the ability to consciously control one’s own internal world, oneself, mood, 
behavior and professional activity as well as the ability to reflect.  

The thesis presents a structural and functional model of the development of the 
psychic self-regulation ability of the future Masters of Command and Control in the 
process of practical training containing such blocks as aims (goals), components (abilities 
of psychic self-regulation), diagnosis (methodologies), development (training program) 
and results. It also proves psychological instruments for testing ability to psychic self-
regulation of the future Masters of Command and Control in the process of their practical 
training.  

It proves the empirical and diagnostic concept methodology of the research reflected 
in the system of criteria and exponents of testing ability to psychic self-regulation of the 
future Masters of Command and Control agreed with the developed model.  

According to the results of the empirical research the thesis establishes that most 
future Masters of Command and Control showed a high level of axiological-motivational, 
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emotions and will, behavioral and activity, communicative and subjective elements of the 
ability to psychic self-regulation. 

As the result, a training program of ability to psychic self-regulation of the future 
Masters of Command and Control was developed. Its main aim is to develop each of the 
components as well as to develop the abilities to self-manage attention, imagination, 
emotions, thinking, communication and behavior.  

It proves the effectiveness of the implemented training program on the development 
of the ability to psychic self-regulation of the future Masters of Command and Control. 
The assessment of the quality parameters of the elements of the ability to psychic self-
regulation of the future Masters of Command and Control proves considerable positive 
changes in all of its components.  

The biggest development took place in axiological-motivational and behavioral and 
activity elements that is connected with understanding by the future Masters of Command 
and Control the dependence of self-regulation on the values of military professional 
activity, readiness to act confidently and firmly in psychologically complex, emotionally 
intense, dangerous and responsible situations of the military managerial activity.  

The practical recommendations were developed on development of the ability to 
psychic self-regulation of the future Masters of Command and Control in the process of 
practical training containing professionally-oriented advice to its development. 

Key words: ability, psychic self-regulation, structural and functional model, 
training program, Masters of Command and Control.  
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