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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні Збройні Сили України 

переживають важливий період свого реформування й модернізації. Складність 

цього періоду є багатоаспектною, особливо враховуючи те, що Україна 

перебуваєу стані війни. І саме тепер вона, як ніколи, потребує надійного захисту 

та оборони, що можуть забезпечити Збройні Сили України.  

Основу сухопутних військ Збройних Сил України становлять механізовані 

та танкові війська, основними завданнями яких є утримання позицій, відбиття 

ударів противника, прорив оборони противника, розгромлення його військ, 

захоплення важливих районів, рубежів та об’єктів тощо. Звернення до цих 

особливостей в аспекті врахування сучасного становища на політичній арені 

загострює питання забезпечення надійного виконання всіма 

військовослужбовцями загалом та членами танкового екіпажу зокрема, своїх 

завдань за призначенням. Адже надійний військовослужбовець є основою 

надійної армії. 

Виконання завдань танковим екіпажем Збройних Сил України значною 

мірою визначається груповим характером обслуговування та експлуатацією 

озброєння та військової техніки, визначених відповідно до посадових обов’язків 

військовослужбовців, які мають виключно взаємозалежний характер. Також 

виконання танкістами завдань за призначенням у складі танкового екіпажу 

пов’язане з певними взаємовідносинами й взаємозалежностями в екіпажі та 

обумовлюється якістю організації сумісної діяльності. Тому, на одне з перших 

місць у прикладних психологічних дослідженнях у межах сучасної психології 

діяльності в особливих умовах саме сьогодні закономірно висувають проблему 

надійності спільної діяльності військовослужбовців у складі танкового екіпажу. 

Надійність фахівця є комплексним інтегративним утворенням та залежить 

від безлічі чинників, тому в науковому середовищі існують різні погляди щодо 

її психологічного змісту. Значну роль у вивченні питання надійності фахівців 

здійснили дослідження В.О. Бодрова, К.М. Гуревича, М.С. Корольчука, 

Г.В. Ложкіна, Б.Ф. Ломова, М.В. Макаренка, В.Л. Марищука, В.Д. Небиліцина, 

Г.С. Нікіфорова, Г.В. Суходольського та ін. 

У межах психології діяльності в особливих умовах окремих аспектів цієї 

проблеми торкалися В.І. Барко, А.П. Дебренюк, С.В. Василенко, О.П. Євсюков, 

М.С. Корольчук, М.Д. Кузьменко, Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, Г.В. Ложкін, 

С.М. Миронець, В.І. Осьодло, О.Д. Сафін, В.В. Стасюк, О.В. Тімченко, 

О.М. Хайрулін, Р.А. Шпак. 

Проте на сьогодні досліджень, які б системно та синтезовано вирішували 

питання надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України з позиції 

окреслених вище питань, у психологічній науці немає. Отже, актуальність 

обраного наукового завдання, відсутність систематизованих теоретичних та 

методичних розробок, а також потреби діяльності в особливих умовах 

обумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічні особливості 

надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи Національного 

університету цивільного захисту України «Психологічні наслідки виконання 

особовим складом підрозділів екстремального профілю завдань за призначенням 

в умовах впливу стрес-факторів підвищеної інтенсивності» (державний 

реєстраційний номер 0116U009012). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Національного університету цивільного захисту України (протокол № 6 від 

14 грудня 2015 р.) та погоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології в Україні 

(протокол № 3 від 29 березня 2016 р.).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично встановити 

психологічні особливості надійності членів танкового екіпажу сухопутних 

військ Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням 

та експериментально перевірити можливі шляхи її розвитку. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1.Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми надійності у 

психологічній науці. 

2.На основі аналізу наукових джерел узагальнити детермінанти та 

психологічні механізми надійності суб’єкта професійної діяльності. 

3.Теоретично дослідити особливості психологічної надійності військово-

професійної діяльності членів танкового екіпажу. 

4.Обґрунтувати і розробити систему методів дослідження змістових 

характеристик психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

5.Розробити програму тренінгу розвитку психологічної надійності членів 

танкового екіпажу і визначити її ефективність.  

Об’єкт дослідження – психологічна надійність особистості.  

Предмет дослідження – психологічна надійність військовослужбовців 

підчас виконання ними завдань за призначенням у складі танкового екіпажу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять принципи 

системності та розвитку психіки, єдності свідомості та діяльності 

(О.Ф. Бондаренко, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, 

С.Д. Максименко, В.А. Роменець, C.Л. Рубінштейн, П.Р. Чамата); системний 

підхід у дослідженні структури та детермінації психологічних і соціально-

психологічних явищ (І.В. Данилюк, А.Б. Коваленко, Б.Ф. Ломов, 

А.В. Петровський); розвиток особистості як суб’єкта професійної діяльності 

(В.І. Барко, Ж.П. Вірна, С.П. Бочарова, О.В. Землянська, Є.А. Клімов, 

А.К. Маркова, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло); соціально-психологічну 

концепцію спільної діяльності (А.І. Донцов, А.Л. Журавльов, 

Я.Л. Коломенський, М.С. Корольчук, Г.В. Ложкін, В.В. Стасюк). 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження розроблено 

програму, реалізація якої передбачає використання комплексно 

взаємопов’язаних наукових методів:  

теоретичних – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, моделювання, 

систематизація отриманої інформації– для визначення сутності основних понять 
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дослідження, його теоретико-методологічної бази, з’ясування особливостей 

психологічного змісту надійності членів танкового екіпажу; 

емпіричних – спостереження, анкетування, бесіда, експертне оцінювання –

для збирання та аналізу інформації про розуміння танкістами поняття 

«надійності танкового екіпажу», оцінки ними взаємовідносин в екіпажі, ступеня 

довіри між ними (авторська анкета визначення психологічних особливостей 

надійності членів танкового екіпажу); психодіагностичні методи з 

використанням інструментальних методик, тестів та опитувальників – для 

збирання та аналізу інформації про зміст психологічної надійності членів 

танкових екіпажів з різним рівнем її прояву (представлений батареєю 

психодіагностичних методик: 16-факторний опитувальник особистості 

Р. Кеттелла 16-PF, Дослідження локалізації контролю особистості – 

модифікований опитувальник «ЛК» О. Г. Ксенофонтової, опитувальник 

В.І. Моросанової «Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП–98», 

Методика дослідження тривожності особистості (Ч.Д. Спілбергера, в адаптації 

Ю.Л. Ханіна), Методика діагностики поведінки особистості в конфліктній 

ситуації К. Томаса (в адаптації Н.В. Гришиної), Методика «Індекс групової 

згуртованості» К. Сішора, Модифікована методика оцінки психологічної 

атмосфери в колективі А.Ф. Фідлера, Методика діагностики  спрямованості 

особистості Б. Басса; аналіз документів, аналіз продуктів діяльності, метод 

експертних оцінок– для встановлення допущених помилок кожним 

фахівцем-танкістом на різних етапах виконання завдання, продуктивності та 

результативності сумісної діяльності танкового екіпажу в різних умовах 

виконання завдання за призначенням; експеримент – для визначення 

ефективності розробленого професійно-психологічного тренінгу розвитку 

психологічної надійності танкового екіпажу; 

математично-статистичної обробки даних – описової статистики, 

одновибірковий критерій Колмогорова-Смірнова, t-критерій Стьюдента, 

φ-критерій Фішера, кореляційний аналіз за r-критерієм Спірмена, факторний 

аналіз. Отримані дані оброблено за допомогою стандартизованих пакетів 

комп’ютерних програм: Microsoft Office Excel 2007, IBM SPSS Statistics – 21.0. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, 

що: 

Уперше:  

виявлено психологічні особливості надійності військово-професійної 

діяльності членів танкового екіпажу на засадах якої обґрунтовано, розроблено та 

емпірично апробовано структурно-функціональну модель психологічної 

надійності танкового екіпажу Збройних Сил України; 

визначено зміст і специфіку взаємозв’язків психологічних характеристик 

особистісної та групової надійності членів танкового екіпажу, які знаходять 

відображення у діагностичних факторах – «суб’єктність екіпажу», 

«продуктивність екіпажу» та «рефлективність екіпажу». 
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Розширено і доповнено: 

зміст категорії «надійність» в психології діяльності в особливих умовах та  

психологічної надійності танкового екіпажу як цілісної специфічної військово-

організаційної підсистеми; 

теоретичні положення про сутність, детермінанти та структуру 

психологічної надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України. 
Уточнено: 

діагностичний комплекс методів та методику дослідження психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу як інтегральної 

характеристики високоефективної групової діяльності; 

програму професійно-психологічного тренінгу розвитку психологічної 

надійності членів танкового екіпажу та забезпечення високої ефективності 

виконання завдань за призначенням. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

результати можуть бути використані в системі психологічного супроводу та 

психологічної підготовки військовослужбовців танкових підрозділів сухопутних 

військ Збройних Сил України під час виконання завдань за призначенням. 

Отримані результати дали змогу обґрунтувати вимоги до професійно 

важливих якостей танкістів, що обумовлюють якісне виконання сумісної 

діяльності у складі танкового екіпажу та його надійність.  

Висновки та узагальнення за результатами дослідження можуть слугувати 

основою для розроблення прогностичної моделі надійності як екіпажу танку 

загалом, так і кожного окремо його члена. Отримані емпіричним шляхом 

результати та сформульовані на їх основі висновки можуть бути використані під 

час розроблення рекомендацій та цільових програм щодо підвищення 

психологічної надійності членів танкового екіпажу, забезпечення ефективності 

та безпомилковості виконання екіпажем завдань за призначенням. 

Результати дослідження впроваджено у систему психологічного 

супроводу військовослужбовців Харківського обласного військового 

комісаріату (акт впровадження № 47від 21.04.2020р.), в освітній процес 

Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»(акт впровадження № 52 від 

22.05.2020р.), у науково-дослідну роботу Харківського національного 

університету  Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (акт впровадження № 91 від 

28.05.2020 р.). 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

використанням стандартизованих психодіагностичних методик, релевантних 

меті та завданням дослідження; якісним та кількісним аналізом отриманих 

даних; використанням методів математично-статистичної обробки даних, 

сучасних комп’ютерних програм. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі наукові матеріали та дані 

є самостійним внеском автора у вирішення проблеми, що досліджується. 

Дисертантом самостійно проведено теоретичний аналіз проблеми дослідження, 

підібрано методи вивчення поставленої проблеми, виконано всі емпіричні 

дослідження, зроблено порівняльний кількісний та якісний аналіз отриманих 

результатів. 
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У матеріалах V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил 

безпеки та оборони України», написаних у співавторстві з Дундуком О. І., 

авторкою окреслені та обґрунтовані сучасні помилкові дії членів танкового 

екіпажу Збройних Сил України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження було оприлюднено у доповідях на наукових, науково-практичних 

конференціях та семінарах: 

міжнародних – «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного 

захисту» (м. Харків, 2016 р.), «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової 

психології» (м. Харків, 2017 р.), «Військова психології у вимірах війни і миру: 

проблеми, досвід, перспективи» (м. Київ, 2018 р.), Військова психологія у 

вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (м. Київ, 2019р.), 

«Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки» (м. Запоріжжя, 2019 р.), 

«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» (м. Харків, 

2020 р.); 

всеукраїнських – «Актуальні аспекти психологічного забезпечення 

професійної діяльності сил безпеки та оборони України» (м. Харків, 2019 р.), 

«Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки 

особистості до виконання завдань в особливих умовах» (м. Київ, 5 листопада 

2020 р.). 

Результати дисертаційного дослідження було обговорено на засіданнях 

науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології 

науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту 

України  (2015–2020). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 16 друкованих 

працях, у тому числі в 6 наукових статтях, надрукованих у збірниках, 

затверджених МОН України, як фахових у галузі психології, та 5 періодичних 

фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 

8 тезах доповідей на конференціях. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (270 найменувань, із них 20 – іноземною мовою), 

5 додатків на 36 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 265 сторінок, із 

них основного тексту – 182 сторінки, текст доповнюють 24 таблиці та 10 

рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, 

завдання та методи дослідження, викладено теоретико-методологічну основу 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення дослідження, 

подано дані про апробацію та впровадження його результатів, а також про 

публікації автора та структуру й обсяг дисертації. 
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У першому розділі «Теоретичний аналіз проблеми психологічної 

надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України» 

проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи до вивчення категорії 

надійності в межах психологічної науки, визначено детермінанти та 

психологічні механізми надійності суб’єкта професійної діяльності, з’ясовано 

психологічні особливості надійності військово-професійної діяльності членів 

танкового екіпажу. 
За результатами теоретичного аналізу з’ясовано, що науковці відзначають 

багатоаспектність, складність та міждисциплінарний характер категорії 

«надійність». Історично, культурно і психологічно поняття «надійність» 

фіксувало одну з найважливіших меж розуміння світу, поведінки і діяльності в 

ньому людини – забезпечення високих показників результативності діяльності, 

недопущення помилок суб’єктом діяльності, збереження стабільних показників 

під час виконання різноманітних професійних завдань (В.І. Барко, В.О. Бодров, 

К.М. Гуревич, Г.М. Зараковський, Є.О. Клімов, М.С. Корольчук, Г.В. Ложкін, 

Б.Ф. Ломов, М.В. Макаренко, В.Л. Маріщук, В.Д. Небиліцин, Г.С. Нікіфоров, 

К.К. Платонов, В.О. Пономаренко, Г.В. Суходольський та ін.). 

Поняття «надійність діяльності» визначаєтся відсутністю помилкових дій 

або ймовірністю їх появи (Г.С. Нікіфоров, В. Хаккер), працездатністю людини 

та її здатністю до збереження оптимальних робочих параметрів, необхідних для 

виконання діяльності в екстремальних умовах (В.Ф. Венда, А.І. Губінський, 

Є.О. Мілерян), здатність зберігати потрібні для виконання діяльності якості у 

надскладних і мінливих умовах (В.О. Пономаренко, Н.Д. Завалова), 

психофізіологічну «ціну» діяльності як ступінь напруження регуляторних 

механізмів психіки та величину затрат функціональних резервів організму 

(О.Ф. Бобров, В.Ю. Щебланов). 
Професійна надійність фахівця, або суб’єкта конкретного виду діяльності, 

отримала статус наукової проблеми в межах авіаційної, космічної психології, 

інших галузей, які пов’язані з технічними рішеннями окремого фахівця чи групи 

фахівців: космонавтів як фактор ризику безпечності космічного польоту 

(Б.Ф. Ломов), льотчиків у зв’язку з нападами в процесі безперервної діяльності 

(Ф.Д. Горбов); в рамках проблеми безаварійності польотів у військово-

повітряних силах (П.А. Корчемний); офіцерів військово-морських сил 

(М.С. Корольчук, П.П. Криворучко; М.В. Макаренко, Б.Я. Шведін); військових 

радіотелеграфістів (С.В. Василенко, Г.В. Капосльоз, В.І. Осьодло, Р.А. Шпак); 

фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС 

(О.В. Тімченко, Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Н.В. Оніщенко); 

професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп 

спеціальних підрозділів МВС (О.В. Тімченко, С.Ю. Лєбєдєва) тощо. 

Проблема надійності професійної діяльності фахівців екстремального 

профілю тісно пов’язана із психологічною сумісністю та ефективністю групової 

діяльності (А.П. Дебренюк, М.І. Сєтров, О.С. Чернишов), стійкістю та 

стабільністю функціонування основних психічних механізмів(C.Ю. Лєбєдєва, 

О.В. Тімченко), результативністю, організованістю та узгодженістю дій членів 
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групи, ціннісно-орієнтаційною спрямованістю (І.О. Котик, С.В. Саричев), 

суб’єктністю групи (І.О. Котик, С.В. Саричев, В.І. Осьодло). 

Танковий екіпаж Збройних Сил України – це специфічна чітко 

ієрархізована військово-організаційна підсистема підрозділу з притаманними їй 

інтегративними якостями, що визначає її дієздатність та відображається в 

постійній високій бойовій готовності. Жорстко регламентований алгоритм 

спільної діяльності танкового екіпажу сприяє формуванню специфічних 

відносин, що визначаються груповим характером обслуговування та 

експлуатацією озброєння та військової техніки, визначених відповідно до 

посадових обов’язків військовослужбовців, які мають виключно 

взаємозалежний характер. Танкісти орієнтовані виключно на співпрацю і 

взаємодопомогу, без чого неможливе якісне виконання завдань в умовах 

обмеженого простору і повної залежності життя кожного члена екіпажу від 

успіху виконання завдань за призначенням. Це сприяє створенню особливого, 

властивого тільки цій групі військовослужбовців соціально-психологічного 

клімату, формуванню специфічних групових традицій, досвіду, стереотипів, 

цінностей тощо. 

Проведений аналіз наявних теоретичних та емпіричних досліджень 

психологічних особливостей надійності особистості в межах сумісної діяльності 

у групі дав змогу визначити таку модель психологічної надійності танкового 

екіпажу (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Модель психологічної надійності танкового екіпажу 

У моделі представлені змістові компоненти психологічної надійності 

танкового екіпажу: складові особистісної надійності (професійна придатність, 

професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль саморегуляції, стресостійкість, 
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самоконтроль, тривожність, працездатність, професійні цінності та стандарти) та 

складові групової надійності (результативність сумісної діяльності танкового 

екіпажу, психологічна сумісність, статусно-рольова структура групи, 

згуртованість, групова єдність, спрацьованість, злагодженість, організованість, 

ціннісно-орієнтаційна спрямованість). Разом з тим важливим компонентом 

психологічної надійності танкового екіпажу виступає суб’єктність колективної 

діяльності, що відображає зміст спрямованості й рівень групової активності, 

ґрунтується на груповій ідентичності, позитивному взаємному ставленні у 

досвіді професійних взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність до 

ініціації та регулювання групової професійної активності, відповідно до 

групових критеріїв ефективності й доцільності в ситуаціях, що передбачають 

певну свободу вибору й відповідальність за нього. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України» 
наведено архітектуру емпіричної частини дослідження, розроблений комплекс 

критеріїв та показників дослідження психологічних особливостей надійності 

членів танкового екіпажу Збройних Сил України(командира танка, навідника та 

механіка-водія)з різним рівнем її прояву, на основі діагностичних факторів та 

інтегрального показника її індивідуально-психологічних та групових 

характеристик. На основі результатів прикладних досліджень (В.В. Горбунова, 

А.П. Дебренюк, В.В. Корнещук, І.О. Котик, В.М. Крук, Г.В. Ложкін, 

М.М. Обозов, В.І. Осьодло, С.В. Саричев, Р.А. Шпак) і розробленої моделі 

психологічної надійності членів танкового екіпажу визначено сукупність 

критеріїв дослідження (результативно-діяльнісний, емоційно-вольовий, 

мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-оціночнним) та їх емпіричні показники, 

відображені у відповідно підібраних психодіагностичних методиках 

дослідження. 

За результатами оцінювання 93 фахівців-танкістів (31 екіпаж)  залежно від 

показників успішності їх військово-професійної діяльності (в межах експертного 

оцінювання, аналізу документів і результатів військово-професійної діяльності: 

виконання нормативів 1 блоку (посадка екіпажу в танк, висадка екіпажу, 

зайняття вогневої позиції, опорного пункту, району оборони, складання картки 

вогню танка); 2 блоку завдань (виявлення цілей вдень, виявлення цілей вночі, 

зміна вогневої позиції в обороні) було розподілено на 2 групи: 

1 групу (64,5%) становили члени танкових екіпажів у кількості 60 осіб 

(20 екіпажів), у яких констатували високий та оптимальний рівень надійності 

(високі показники успішності виконання завдань та низький рівень допущення 

помилкових дій). 

2 групу (35,5%) утворили фахівці-танкісти з умовно низьким рівнем 

надійності у кількості 33 особи (11 екіпажів), які показали невисокий рівень 

успішності та високий показник допущення помилкових дій. 

Результати дослідження змістових характеристик психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкових екіпажів за 

комплексом підібраних психодіагностичних методик засвідчили значущі 

8



відмінності у групах досліджуваних танкістів з різним рівнем її прояву за 

означеними критеріями.  

Танкісти 1 групи (64,5%) з високим рівнем надійності за результативно-

діяльнісним критерієм показали загалом високі показники успішності та низький 

рівень допущення помилкових дій під час виконання завдань за призначенням. 

За показниками емоційно-вольового критерію характерний високий рівень 

емоційної врівноваженості, енергійності, толерантності і поступливості, 

активність, помірне напруження, низький рівень тривожності (особистісної та 

ситуативної), високий самоконтроль, здатність регулювати власну поведінку в 

професійно зумовлених ситуаціях, більш свідомо керувати своїми станами, 

спонуканнями та діями, впевненість у собі, спокій, готовність долати труднощі, 

самостійність у плануванні військово-професійної діяльності та її виконання, 

здатність визначати пріоритетний напрямок для досягнення цілей, продумувати 

способи своїх дій. За показниками мотиваційно-ціннісного критерію 

досліджувані показали вищу здатність до рішучості і відповідальності, 

наполегливості та соціальної нормативності, схильність до обґрунтованого 

професійного ризику, соціабельність, практичність і реалістичність, готовність 

до застосування нових підходів, новаторства, втілення нестандартних 

креативних самостійних рішень; мають виразний інтернальний локус контролю 

(високу самостійність, відповідальність, орієнтовані на досягнення, стійкість до 

зовнішніх впливів, труднощів), більш орієнтованість на координацію 

конструктивної взаємодії у групі (психологічний клімат, спілкування),створення 

доброзичливої атмосфери і запобігання конфліктам, успішне виконання завдань 

за призначенням. За показниками рефлексивно-оціночного критерію 

досліджувані танкісти показали високий рівень довіри до командира свого 

екіпажу й товаришів по службі, відкритість та готовність до співпраці, значний 

рівень загального інтелекту, високий прояв серйозності, впевненості і твердості 

рішень, самодостатність; керуються сформованими стійкими адекватними 

критеріями оцінювання результатів військово-професійної діяльності, 

демонструють регулятивну гнучкість, готовність у разі конфлікту до компромісу 

та співпраці, у них домінує позитивна атмосфера взаємопідтримки, дружніх 

стосунків, взаємодопомоги під час спільного виконання завдань за 

призначенням, високий рівень групової згуртованості в цілому. 

Танкісти 2 групи (35,5%) з умовно низьким рівнем надійності за 

результативно-діяльнісним критерієм показали невисокий рівень успішності та 

високий показник допущення помилкових під час виконання завдань за 

призначенням. За показниками емоційно-вольового критерію характерна нижча 

емоційна стійкість, вища дратівливість, невротичність, заклопотаність, середня 

толерантність, середній рівень тривожності (помірний рівень особистісної та 

високий ситуативної), прояви спонтанності поведінки, вища чутливість, менша 

впевненість у собі, а рівень їхньої рефлексивності та загальне тло активностіі 

здатність долати труднощі та планувати діяльність нижчі; вони мають труднощі 

у визначенні цілей діяльності та програми дій в оцінюванні поточної ситуації, їм 

важче самостійно сформувати програму дій. За показниками мотиваційно-

ціннісного критерію для досліджуваних характерна менша рішучість та 
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наполегливість, вони мрійливі, оптимістичні, схильні до романтизації професії, 

уникання ризику, прагнення до прогнозованості, врахування думки колег, мають 

низьку інтернальність (недостатня самостійність, труднощі у досягненні 

результату), переважно орієнтовані на виконання завдань за призначенням 

(інтереси справи) та конструктивну взаємодію, підтримання позитивних 

взаємовідносин з колегами. За показниками рефлексивно-оціночного критерію 

для танкістів характерний середній рівень довіри до командира свого екіпажу й 

товаришів по службі, менша відкритість до співпраці, нижчий рівень інтелекту 

та професійної обізнаності, більша акуратність та поступливість у рішеннях; 

вони менш схильні до самоаналізу, критичного ставлення до своїх 

дій,недостатня стійкість критеріїв успішності діяльності, у них виникають 

труднощі зі сприйманням та своєчасним реагуванням на нестандартні ситуації, 

вони більш залежні від думок та оцінки оточення, переважання стилів поведінки 

в конфлікті уникнення та суперництва, оцінюють взаємостосунки в екіпажах як 

дещо напружені, з елементами неузгодженості, байдужості та формальності у 

відносинах, демонструють середній рівень групової згуртованості загалом. 

З метою визначення ключових діагностичних факторів – інтегральних 

змінних, що обумовлюють сутнісний зміст психологічної надійності членів 

танкового екіпажу, в основу яких покладено індивідуально-психологічні 

особливості та групові характеристики, був проведений факторний аналіз. Його 

результати наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Факторні навантаження показників психологічної надійності членів 

танкових екіпажів 

Первинні фактори (показники) 
Вторинні 

фактори 
Вага  Дисперсія  

Результативність сумісної діяльності; загальна 
інтернальність; загальний рівень саморегуляції; 
спрямованість на взаємодію; стиль співробітництва; 
атмосфера співробітництва; атмосфера дружелюбності; 
атмосфера взаємної підтримки; групова згуртованість; 
А – «замкнутість – товариськість»; С – «емоційна 
нестабільність – емоційна стабільність»; O – «спокій – 
тривожність»; Q1 – «консерватизм – радикалізм»; Q3 – 
«низький самоконтроль – високий самоконтроль» 

Суб’єктність 

екіпажу 
3,478 23,35% 

Спрямованість на завдання; інтернальність у 
професійній діяльності (Іпд); інтернальність у сфері 
досягнень (Ід); моделювання; програмування; стиль 
компромісу; атмосфера продуктивності; атмосфера 
успішності; довіра до колег;  M – «практичність – 
мрійливість»; Е – «підлеглість – домінантність» 

Продуктивність 

екіпажу 
2,745 18,26% 

Оцінка результатів; планування; гнучкість; готовність 
до подолання труднощів (Дт); готовність до планування, 
здійснення і відповідальності (Дс); атмосфера згоди;  
I – «жорстокість – чутливість»; G – «нормативність 
поведінки»; L – «довірливість – підозрілість» 

Рефлексивність 

екіпажу 
1,942 11,54% 

 

Виявлені взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної надійності 

військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу на основі 

кореляційного та факторного аналізу дали змогу визначити зміст  діагностичних 
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факторів – «суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу», «рефлективність 

екіпажу», що відображають сутність діагностичної моделі психологічної 

надійності членів танкового екіпажу.  

Узагальнення отриманих результатів емпіричного дослідження за 

отриманими діагностичними факторами було проведено за допомогою 

інтегральних показників кожного фактора, обрахованих за формулою: 

 
де Іп– інтегральний показник, n – кількість загальних коефіцієнтів (за 

кількістю показників і = k),  a – отриманий бал за шкалою методики, b – 

максимально можливий бал за цією шкалою (з урахуванням полярності певних 

показників за шкалами методик). 

За цими факторами підтверджено значущі відмінності інтегральних 

показників між досліджуваними групами танкістів (рис. 2).  

 
Рис. 2.Розподіл прояву інтегральних показників по групах 

 

Для 1 групи досліджуваних прояв фактора «суб’єктність екіпажу» 

визначений на високому рівні (0,782) порівняно з 2 групою танкістів, у яких його 

рівень нижчий за середній (0,465, р<0,01). За фактором «продуктивність 

екіпажу» для екіпажів 1 групи характерний високий рівень прояву (0,846), 

танкісти 2 групи показали середній рівень (0,518, р<0,01). За фактором 

«рефлективність екіпажу» у 1 групи також виявлено високий рівень прояву 

показника (0,758), на відміну від танкістів 2 групи, у яких рівень нижчий за 

середній (0,425, р<0,01). 

Такий розподіл свідчить, що у досліджуваних 2 групи низький рівень 

психологічної надійності відображається нижчим за середній рівнем прояву 

показників за окресленими діагностичними факторами, порівняно з 1 групою 

танкістів, у яких спостерігається високий рівень психологічної надійності за 

цими факторами.  

У третьому розділі «Розвиток психологічної надійності членів 

танкового екіпажу Збройних Сил України» наведено обґрунтування 

психологічних особливостей  розвитку надійності військово-професійної 

діяльності членів танкового екіпажу Збройних Сил України засобами 
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професійно-психологічного тренінгу та характеристики спеціальної авторської 

програми професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота групи».  

В основу розробленої програми покладено напрацювання українських та 

зарубіжних вчених із тренінгових технологій (Н.Є. Афанасьєвої й 

Л.А. Перелигіної, В. В. Горбунової, В.О. Лефтерова, С.І. Макшанова, 

К.Л. Мілютіної, Л.І. Мороз, С.В. Саричева, В.М. Федорчука) та практики їх 

застосування для розвитку досліджуваних змістових характеристик у 

військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань (В.Ф. Вінтоняк, 

А.П. Дебренюка, О.А. Іванової, М. Д. Кузьменка, С.Ю. Лєбєдєвої, 

С. М. Миронця, В. І. Осьодла, І. І. Приходька, О. В. Тімченка, С.І. Яковенка). 

Тренінг «Бойова робота групи» націлений на розвиток психологічної 

надійності членів танкового екіпажу на підставі формування толерантного 

ставлення до всіх членів екіпажу, сприяє усвідомленню того, що відмінності між 

людьми дозволяють розширити наші уявлення про себе і про інших, досягти 

групової згуртованості та підвищити рівень взаємної довіри. Упровадження 

програми запропоновано в рамках обов’язкової психологічної підготовки у 

Збройних Силах України, а також освітнього процесу ЗВО МО України. Її 

використання дозволило значно підвищити рівень психологічної надійності 

членів танкового екіпажу Збройних Сил України до дій в екстремальних умовах. 

Порівняльний аналіз результатів повторного виконання нормативів 

бойових завдань через 2,5 місяця та показників за психодіагностичними 

методиками після проведення тренінгу членами танкових екіпажів ЕГ та КГ 

показав наступний розподіл інтегральних показників за факторами по групах 

досліджуваних (рис.3). 

 
Рис. 3.  Динаміка розподілу інтегральних показників по групах 

 

В ЕГ спостерігаються значущі відмінності в проявах інтегральних 

показників після проходження тренінгу, зокрема за фактором «суб’єктність 

екіпажу» на рівні, вищому за середній (з 0,466 до 0,587 при р<0,05), за фактором 

«продуктивність екіпажу» також на рівні, вищому за середній (з 0,519 до 0,645 

при р<0,05), та за фактором «рефлективність екіпажу» на рівні вищому за 

середній (з 0,428 до 0,558 при р<0,05). Загалом такі дані показують зростання 

рівня психологічної надійності членів танкових екіпажів за результатами 

проведення професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота групи» на 
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підставі розвитку компонентів психологічної надійності та їх змістових 

характеристик за визначеними критеріями (результативно-діяльнісним, 

емоційно-вольовим, мотиваційно-ціннісним, рефлексивно-оціночним). При 

цьому в КГ досліджуваних танкістів такої динаміки не спостерігається.  

Такий розподіл результатів повторного тестування на основі проведених 

психометричних процедур дає підстави стверджувати ефективність 

розробленого професійно-психологічного тренінгу та доцільність його 

застосування у практиці психологічної підготовки танкістів. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей 

психологічної надійності військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил 

України при виконанні ними завдань за призначенням у складі танкового 

екіпажу та її розвитку засобами професійно-психологічного тренінгу. 

1. За результатами теоретичного аналізу встановлено, що науковці 

відзначають багатоаспектність, складність та міждисциплінарний характер 

категорії «надійність». Історично, культурно і психологічно поняття 

«надійність» фіксувало одну з найважливіших меж розуміння світу, поведінки і 

діяльності в ньому людини – забезпечення високих показників результативності 

діяльності, недопущення помилок суб’єктом діяльності, збереження стабільних 

показників під час виконання різноманітних професійних завдань. 

Під психологічною надійністю фахівця ми розуміємо комплексну та 

цілісну інтегративну характеристику його особистості, основу якої складають 

психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні якості 

(особливості вищої нервової діяльності та збалансованості психічних процесів: 

когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційно-ціннісних), які в сукупності 

забезпечують своєчасне ефективне й успішне виконання ним професійних 

завдань з мінімальною кількістю помилок. 

Провідною специфічною особливістю професійної діяльності танкістів є 

групове виконання поставлених завдань у складі танкового екіпажу. Танковий 

екіпаж Збройних Сил України – це специфічна чітко ієрархізована військово-

організаційна підсистема підрозділу з притаманними їй інтегративними 

якостями, що визначає її дієздатність та відображається в постійній високій 

бойовій готовності. Жорстко регламентований алгоритм спільної діяльності 

танкового екіпажу сприяє формуванню специфічних відносин, що визначаються 

груповим характером виконання поставлених завдань за призначенням, які 

мають суто взаємозалежний характер. Танкісти орієнтовані виключно на 

співпрацю і взаємодопомогу, без чого неможливе якісне виконання завдань в 

умовах обмеженого простору і повної залежності життя кожного члена екіпажу. 

Це сприяє створенню особливого, властивого тільки цій групі 

військовослужбовців соціально-психологічного клімату, формуванню 

специфічних групових традицій, досвіду, стереотипів, цінностей тощо. 
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До групи суб’єктивних детермінант надійності членів танкового екіпажу 

входять: індивідуально-психологічні властивості членів танкових екіпажів, брак 

професійного досвіду, професійна самовпевненість. Об’єктивні детермінанти 

утворюються такими факторами: стан матеріально-технічної бази, умови 

виконання завдання, вплив найближчого оточення, яке за результатами 

лабораторного експерименту чинить безпосередній вплив на показники 

безпомилковості, результативності, а отже, і надійності танкових екіпажів. 

2. Члени танкового екіпажу (командир танку, навідник, механік-водій) 

утворюють малу групу, адже виконують одне спільне завдання, здійснюючи свої 

функціональні обов’язки. Отже, групова діяльність танкового екіпажу 

характеризується, перш за все відношенням членів екіпажу один до одного, 

рівнем їхньої згуртованості та сумісності. Структура групової діяльності 

включає основні елементи: групова мета, груповий мотив, групова дія, груповий 

результат.  

Надійність професійної діяльності фахівців-танкістів тісно пов’язана із 

психологічною сумісністю та ефективністю групової діяльності, стійкістю та 

стабільністю функціонування основних психічних механізмів, 

результативністю, організованістю та узгодженістю дій членів групи, ціннісно-

орієнтаційною спрямованістю, суб’єктністю групи. 

3. На підставі проведеного аналізу специфіки особистісної надійності 

професіонала у групі та надійності групи розроблено модель психологічної 

надійності членів танкового екіпажу, в якій відображено її змістові компоненти 

як цілісної групи у складі: особистісної надійності (професійна придатність, 

професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль саморегуляції, стресостійкість, 

самоконтроль, тривожність, працездатність, професійні цінності та стандарти) та 

групової надійності (результативність сумісної діяльності танкового екіпажу, 

психологічна сумісність, статусно-рольова структура групи, згуртованість, 

групова єдність, спрацьованість, злагодженість, організованість, ціннісно-

орієнтаційна спрямованість), поєднаних суб’єктністю колективної діяльності, 

що відображає зміст спрямованості й рівень групової активності, ґрунтується на 

груповій ідентичності, позитивному взаємному ставленні у досвіді професійних 

взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність до ініціації та регулювання 

групової професійної активності. 

4.Обґрунтовано методику реалізації емпірично-діагностичного задуму 

дослідження, яка відображена у системі критеріїв, узгоджених з розробленою 

моделлю психологічної надійності членів танкового екіпажу, а також 

діагностичних засобах і процедурі їх виявлення. Установлено змістові 

характеристики психологічної надійності танкістів, що відображають показники 

результативно-діяльнісного, емоційно-вольового, мотиваційно-ціннісного, 

рефлексивно-оціночного критеріїв. 

За результатами емпіричного дослідження з’ясовано, що танкісти 1 групи 

(64,5%) з високим та оптимальним рівнем надійності показали загалом високі 

показники успішності та низький рівень допущення помилкових дій під час 

виконання завдань за призначенням. Їх відрізняє високий рівень емоційної 

врівноваженості, енергійності, толерантності, помірне напруження, низький 
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рівень тривожності, високий самоконтроль, здатність регулювати власну 

поведінку в професійно зумовлених ситуаціях; рішучість, відповідальність, 

наполегливість, соціальна нормативність, соціабельність, практичність і 

реалістичність, схильність до застосування нових підходів, новаторства, 

виразний інтернальний локус контролю, орієнтованість на координацію 

конструктивної взаємодії в групі, запобігання конфліктам, успішне розв’язання 

завдань; високий рівень довіри до командира свого екіпажу й колег, відкритість 

та готовність до співпраці, значний рівень загального інтелекту, впевненість і 

твердість в ухвалені рішень, самодостатність, регулятивна гнучкість, готовність 

до компромісу та співробітництва у разі конфлікту, серед них домінує позитивна 

атмосфера взаємопідтримки, дружніх стосунків, готовності до взаємодопомоги 

під час спільного виконання завдань за призначенням, високий рівень групової 

згуртованості в цілому. 

Танкісти 2 групи (35,5%) з умовно низьким рівнем надійності показали 

невисокий рівень успішності та високий показник допущення помилкових дій 

під час виконання завдань за призначенням. Для них характерна нижча емоційна 

стійкість, вища дратівливість, невротичність, заклопотаність, середня 

толерантність, середній рівень тривожності, прояви спонтанності поведінки, 

вища чутливість, менша впевненість у собі; менша рішучість та наполегливість, 

вони мрійливі, оптимістичні, схильні до романтизації професії, прагнуть до 

прогнозованості, зважають на думку колег, мають низьку інтернальність, 

орієнтовані на діяльність та підтримання позитивних взаємовідносин; 

демонструють середній рівень довіри до командира свого екіпажу й колег, 

меншу відкритість до співпраці, нижчий рівень інтелекту та професійної 

обізнаності, мають труднощі у сприйманні та своєчасному реагуванні на 

нестандартні ситуації, оцінюють взаємостосунки в екіпажах як дещо напружені, 

з елементами неузгодженості, байдужості та формальності у стосунках, 

демонструють середній рівень групової згуртованості в цілому. 

Виявлені взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної надійності 

військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу на підставі 

кореляційного та факторного аналізу дали змогу визначити зміст діагностичних 

факторів – «суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу», «рефлективність 

екіпажу», що відображають сутність діагностичної моделі психологічної 

надійності членів танкового екіпажу. 

5. Розроблена програма професійно-психологічного тренінгу «Бойова 

робота групи» спрямована на розвиток психологічної надійності членів 

танкового екіпажу на основі формування толерантного ставлення до всіх членів 

групи, сприяють усвідомленню того, що відмінності дозволяють розширити наші 

уявлення про себе і про інших, сформувати групову згуртованість та підвищити 

рівень взаємної довіри. 

Доведено ефективність упровадженого тренінгу розвитку на основі 

порівняльного аналізу результатів повторного виконання нормативів бойових 

завдань та показників за психодіагностичними методиками після проведення 

тренінгу членами танкових екіпажів експериментальної та контрольної груп 

досліджуваних за інтегральними показниками діагностичних факторів 
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психологічної надійності – «суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу», 

«рефлективність екіпажу». 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 

психологічних особливостей компонентів особистісної надійності професіонала 

у групі та психологічної надійності танкового екіпажу в динаміці розвитку за 

екстремальних умов військово-професійної діяльності та на різних етапах 

їхнього професійного становлення, удосконалення системи психологічного 

супроводження службово-професійної діяльності. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Кучерява Т. О. Психологічні особливості надійності членів танкового 

екіпажу Збройних Сил України. –Рукопис.  

Диceртaцiя на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за cпeцiaльнicтю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умoвax. 

Нaцioнaльний університет оборони України iмeнi Івана Черняховського, Київ, 

2021. 

Дисертація присвячена теоретико-емпіричному вивченню проблеми 

психологічної надійності військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил 

України, які виконують свої професійні завдання у складі танкового екіпажу та 

особливостям її розвитку засобами професійно-психологічного тренінгу. 

Проаналізовано основні підходи наукових досліджень до вивчення поняття 

надійності, визначено її змістовну складову, показано значущість об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, які її обумовлюють. Визначено поняття психологічної 

надійністю фахівця, як комплексної та цілісної інтегративної характеристики 

його особистості, основу якої складають психофізіологічні особливості та 

індивідуально-психологічні якості, які в сукупності забезпечують своєчасне 

ефективне й успішне виконання ним професійних завдань з мінімальною 

кількістю помилок. 

На основі розробленої моделі психологічної надійності членів танкового 

екіпажу визначено сукупність критеріїв дослідження (результативно-

діяльнісний, емоційно-вольовий, мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-

оціночний) та емпіричні показники, відображені у психодіагностичних 

методиках дослідження. Показано зміст  діагностичних факторів – «суб’єктність 

екіпажу», «продуктивність екіпажу», «рефлективність екіпажу», що 

відображають сутнісний зміст діагностичної моделі психологічної надійності 

членів танкового екіпажу. За даними факторами підтверджено значущі 

відмінності інтегральних показників між досліджуваними групами танкістів. 

Розроблено, апробовано на місцях постійної дислокації та емпірично 

підтверджено ефективність спеціальної програми професійно-психологічного 

тренінгу «Бойова робота групи», що спрямована на розвиток змістових 

компонентів психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

Ключові слова: згуртованість, танковий екіпаж, психологічна надійність, 

психологія сумісної діяльності, психологічний тренінг, результативність 

діяльності. 

 

Kucheryava T. O.  Psychological Specificsof Members’Reliability of aTank 

Crew of the Armed Forces of Ukraine.– 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 is devoted to the theoretical and empirical study of the problem 

concerning the servicemen’ psychological reliability of the land forces of the Armed 

Forces of Ukraine, who perform their professional tasks as atank crew members and 
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highlights the specifics of reliability development by means of a professional 

psychological training.The main scientific approaches to the reliability concept study 

are analyzed, its essence is determined; the significance of the objective and subjective 

factors that determine the reliability is presented. The concept of a psychological 

reliability of a specialist (features of higher nervous activity and balance of mental 

processes such as: cognitive, emotional and volitional, motivational and value) was 

defined as a complex and coherent integrative quality of his/her personalitytaking into 

account the psychophysiological features and individual psychological qualities that 

are presented a combination, whichpromotes theeffective and successful performance 

of the professional tasks timely with the minimum number of mistakes. 

The model of a psychological reliability of the tank crew was developed basing 

on the analysis of the specifics of a professional’s personal reliability in the group and 

the reliability of the group. The model reflects its content components as an integral 

group and as a part of a personal reliability (professional suitability, professional 

motivation, emotional stability, self-regulation style, stress, self-control  anxiety, 

efficiency, professional values and standards) and a group reliability (effectiveness of 

common activities of the tank crew, psychological compatibility, a status-role structure 

of the group, team-spirit, group unity, efficiency, coherence, organization, value 

orientation), combined through the subjectivity ofcollective activities that reflect the 

essence of the focus and level of group activities, based on a group identity, positive 

attitude towards the experience of professional relationship, determining the trend 

andability to initiate and regulate a group professional activities. 

The methodical concept of the empirical research of a person’s psychological 

reliability during common activities in a group taking into account the current essence 

of military and professional activities of tank crew members (a tank commander, a 

mechanic-driver and a gunner) is substantiated. Based on the developed model of a 

psychological reliability of tank crew members, a set of research criteria (results and 

subjective, emotional-volitional, motivational and value, reflexive and evaluation) and 

empirical indicators reflected in a psychodiagnostic methods were determined. 

The identified connections of empirical indicators of a psychological reliability 

of military and professional activities of tank crew members on the basis of a 

correlation and factor analysis made it possible to determine the essence of diagnostic 

factors such as “crew subjectivity”, “crew performance”, “crew reflection”, reflecting 

the essence of the psychological reliability model of tank crew members. These factors 

confirmed the significant differences between the studied groups of tank crew 

membersin terms of the integrated indicators. 

“Combat Work of the Group”, the author’s special program of a professional 

psychological training was developed and piloted at the places of a permanent 

deployment, which is  aimed at developing the essence elements of a psychological 

reliability of tank crew members according to the developed model (components of 

personal reliability, group reliability, collective activity), which is presented in  certain 

criteria (results and subjective, emotional-volitional, motivational and value, reflexive 

and evaluation), as well as at formation of a group cohesion and increase of mutual 

trust. The program consisted of an introductory part, 3 blocks (“personal 

reliabilitydevelopment”,“group reliabilitydevelopment”, “crewsubjectivity 
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development”) and the final part. The program was aimed at development of essence 

elements of a psychological reliability of members of tank crew according to the 

developed model of a psychological reliabilityof the members of the tank crew as well 

as at formation of a tolerant attitude towards all members of the group, which 

contributes to understanding of differences between people and to the expansion of our 

ideas about ourselves and other people. The model effectiveness is empirically 

confirmed by comparing the dynamics of integrated indicators on the identified 

diagnostic factors (“crew subjectivity”, “crew productivity”, and “crew reflection”) at 

the ascertaining and control stages of the experiment. 

Key words: cohesion, tank crew, psychological reliability, psychology of 

common activities, psychological training, effectiveness of activities. 
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