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АНОТАЦІЯ
Дебренюк А.П.

Психологічна

сумісність

військових

операторів

радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особливих
умовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за
спеціальністю

19.00.09

«Психологія

діяльності

в

особливих

умовах». –

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,
Київ, 2018.
Дисертаційне дослідження присвячено проблемі психологічної сумісності
військових операторів радіолокаційних станцій (РЛС). Здійснено психологічний
аналіз службової діяльності військових операторів Повітряних Сил Збройних Сил
України на бойовому чергуванні на основі вчень відомих психологів, які були
прихильниками діяльнісного підходу, а саме: О. Асмолова, М. Дмитрієвої,
В. Зінченка,

М. Корольчука,

А. Крилова,

Г. Ложкіна,

С. Максименка,

Ю. Трофімова та інших.
Теоретико-методологічний аналіз спільної діяльності військових операторів
радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні засвідчив, що вона є складною
багаторівневою динамічною системою взаємин в ланці «людина–людина»
й спрямована на приймання, переробку, видачу та контроль інформації на основі
зовнішніх і внутрішніх розумових дій. На бойовому чергуванні діяльність
військових операторів РЛС функціонує у двох взаємопов’язаних площинах –
зовнішній і внутрішній. Зміст зовнішньої площини складає енергетична,
інформаційна та матеріальна взаємодія оператора з предметом праці, яка
розгортається в часі й просторі відповідно до умов служби. Змістом внутрішньої
площини діяльності військового оператора РЛС є образно-понятійна модель
зовнішнього плану, у якій об’єктивні суспільні потреби перетворюються
і поєднуються з особистісними потребами й опредметнюються у вигляді мотивів.
На

основі

досліджень

С. Василенка,

М. Корольчука,

Г. Капосльоза,

В. Осьодла, О. Сафіна, Р. Шпака розглянуто динаміку працездатності військових
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операторів РЛС на бойовому чергуванні та надано детальну характеристику
типових завдань, які ними вирішуються. Виходячи з психологічного аналізу
діяльності операторів РЛС на бойовому чергуванні, визначено професійно
важливі якості військовослужбовців, які зумовлюють їхню психологічну
сумісність.
Основуючись

на

положеннях

А. Вітченка,

Г. Ложкіна,

В. Осьодла,

В. Ягупова, визначено зміст понять «колективний суб’єкт» та «психологічна
сумісність бойового розрахунку». Встановлено, що колективний суб’єкт – це не
окремо

взятий

індивід,

а

сукупність

психологічно

сумісних

осіб,

які

взаємопов’язані між собою спільною метою і діють, як єдине ціле. Обґрунтовано
найбільш важливі характеристики психологічно сумісного бойового розрахунку
операторів РЛС як колективного суб’єкта діяльності, серед яких: згуртованість,
неконфліктність,

взаємодопомога

і

взаємопідтримка,

мотивованість

та

взаємоузгодженість.
Аналіз поглядів на природу психологічної сумісності у вітчизняній та
зарубіжній літературі дає підстави стверджувати, що її доцільно розглядати з
позицій структурного, функціонального й адаптивного підходів, які в своїй
сукупності надають цьому явищу певну узагальненість і вимагають подальшого
наукового вивчення.
Отже, результати дослідження надали змогу охарактеризувати психологічну
сумісність як важливу здатність членів групи до спільної діяльності, що базується
на їхньому оптимальному поєднанні. Вона зумовлюється як подібністю, так і
відмінністю певних індивідуально-психологічних властивостей осіб. Внаслідок
такої подібності та взаємодоповнюваності й формується цілісність групи, яка має
змогу функціонувати як суб’єкт діяльності.
Базуючись
О. Бодальова,

на

психологічних

А. Журавльова,

дослідженнях

Л. Карамушки,

О. Бандурки,

А. Коваленко,

В. Барка,

виокремлено

найбільш важливі механізми виникнення психологічної сумісності військових
операторів РЛС, основу яких складають: ідентифікація особистості, емпатійність,
рефлексія, атракція, каузальна атрибуція та стереотипізація.
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Виходячи із психологічного змісту службової діяльності військових
операторів РЛС на бойовому чергуванні, встановлено чинники психологічної
сумісності бойових обслуг відповідно до сфери операторської (професійної)
діяльності, а також міжособистісної та емоційно-вольової сфери.
Експертне опитування командирів (50 офіцерів), а також анкетування
військових операторів РЛС (112 осіб, які виконували завдання бойового
чергування у складі 50 бойових обслуг) засвідчили, що психологічна сумісність є
провідною характеристикою спільної діяльності військовослужбовців, які
виконують

завдання

бойового

чергування.

Основуючись

на

теоретично

обґрунтованих положеннях, розроблено й практично перевірені показники
групової успішності відповідно до таких критеріїв, які характеризують суспільну
(світоглядну)

спрямованість

військовослужбовців,

рівень

їхньої

бойової,

професійної та психологічної готовності.
Розроблені критерії та показники дали змогу виокремити характерологічні
ознаки успішності спільної діяльності військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні. З’ясовано, що бойове чергування є своєрідним видом військової
діяльності, що вимагає від військового оператора РЛС відповідного рівня знань,
тренованості, психічної стійкості, витривалості та працездатності. За таких умов
особливої ваги набуває не лише праця окремо взятого військового оператора, а й
робота малих груп (бойових змін, обслуг), якість спільної роботи яких залежить
від психологічної сумісності осіб.
Відповідно до сфер взаємодії військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено критерії та
показники, що забезпечують їхню психологічну сумісність. Зважаючи на
емпірично встановлену значущість, основними критеріями визначено такі:
1) афективний – вказує на рівень співпереживання та співчуття у бойовій обслузі
й проявляється в емоційних оцінках; 2) професійний – вказує на рівень
взаємоузгодженості
продуктивності

дій

спільної

військових
діяльності;

операторів

РЛС

3) когнітивний –

і

проявляється

відображає

у

рівень
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взаєморозуміння військових операторів і виявляється у раціональних оцінках
міжособистісної взаємодії.
Основними показниками, які свідчать про психологічну сумісність між
військовими операторів РЛС, є: 1) усвідомлення мети і завдань бойового
чергування; 2) ставлення до службових обов’язків на бойовому чергуванні;
3) своєчасність і точність виконання завдань бойового чергування; 4) ступінь
реалізації засвоєних операторських знань, навичок і вмінь; 5) сформованість
ціннісно-мотиваційного,

орієнтовно-мобілізаційного,

емоційно-вольового

та

пізнавально-оцінювального компонентів психологічної сумісності.
Експериментальне вивчення індивідуально-психологічних властивостей
військових операторів радіолокаційних станцій засвідчило, що основними
детермінантами психологічної сумісності бойових обслуг є їхня подібність за
особистісним фактором «адаптивність–тривожність» та відмінність за фактором
«лідерство–підпорядкованість».
Встановлено відмінності між психологічно сумісними й психологічно
несумісними

обслугами

за

низкою

індивідуально-психологічних

якостей:

емоційною стійкістю, впевненістю в собі, тривожністю, конформізмом, рівнем
самоконтролю, нормативністю поведінки. Проведений дискримінантний аналіз
дав змогу виокремити низку характеристик психологічно сумісних та несумісних
бойових обслуг військових операторів радіолокаційних станцій.
Відображено особливості психологічного супроводу бойового чергування
операторів РЛС. Розроблено і практично впроваджено методику, призначену для
комплектування бойових обслуг військових операторів РЛС з урахуванням їхньої
психологічної сумісності.
Змістовна

частина

методики

основується

на

реалізації

принципів

комплектування бойових обслуг військових операторів радіолокаційних станцій,
а саме: 1) компліментарності різноспрямованих особистісних потреб, за яких одна
особа прагне управляти, інша – підпорядковуватися; 2) конгруентності прагнень,
що передбачає задоволення одновекторних потреб військових операторів РЛС за
рахунок співпраці; 3) компліментарності професійних навичок, що забезпечують
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компенсацію недостатньо розвинених здібностей одного військового оператора
досконалішими якостями іншого; 4) спільності цінностей, що передбачає
узгодженість життєвих поглядів, переконань, правил військових операторів;
5) компліментарності

фахових

знань,

коли

члени

бойової

обслуги

взаємодоповнюють один одного під час спільної діяльності.
Відповідно до методики, комплектування бойових обслуг із врахуванням
психологічної сумісності військових операторів РЛС необхідно здійснювати за
допомогою персонального вивчення індивідуально-психологічних властивостей
особистості кожного військовослужбовця та колективного вивчення, що полягає у
дослідженні операторських бойових обслуг як суб’єктів службової діяльності.
На

основі

проведеного

експериментально-прикладного

дослідження

проблеми психологічної сумісності військових операторів РЛС, ураховуючи
показники успішності виконання завдань бойового чергування, принципи
створення чергових розрахунків, основні елементи розробленої методики варто
впроваджувати на таких етапах спільної діяльності досліджуваних осіб: 1) перед
заступанням на бойове чергування; 2) у ході бойового чергування; 3) після
виконання завдань бойового чергування.
Результати емпіричного дослідження контрольної та експериментальної
вибірок засвідчили, що на фоні зростання рівня психологічної сумісності
розрахунків відбулося істотне підвищення успішності їхньої спільної діяльності.
Отримані

статистичні

результати

підтверджують,

що

в

діадах,

які

комплектувалися за допомогою розробленої методики, рівень співпереживання,
взаємоузгодженості дій та взаєморозуміння значно зріс, що, у свою чергу,
зумовило

підвищення

успішності

службової

діяльності

військових

операторів РЛС.
Результати експериментального дослідження 125 обслуг військових
операторів РЛС підтвердити значущу залежність успішності виконання завдань
бойового чергування (як за сумарними оцінками за бойові вильоти, так і за
окремими показниками) від рівня психологічної сумісності бойових обслуг.
Виходячи з цього, вважаємо, що на етапі комплектування бойових обслуг слід
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встановлювати придатність військовослужбовця до спільної діяльності в
особливих умовах у складі обслуги. Визначення рівня професійної придатності
має передбачати вивчення тих індивідуальних характеристик, від яких більшою
мірою залежить кінцевий успіх у роботі військового оператора РЛС, і які в
сукупності визначають його готовність до службової діяльності в складі
чергового розрахунку.
Ключові слова: психологічна сумісність, оператор радіолокаційної станції,
спільна діяльність, суб’єкт діяльності, бойове чергування, особливі умови,
професійно важливі якості.

ANNOTATION
Debrenjuk A.P. Psychological compatibility of the military operators of radar
stations during the performance of duty assignments under specific circumstances. –
The qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
Thesis for the degree of Candidate of psychological sciences, major 19.00.09
“Psychology of activity under specific circumstances”. – Ivan Chernyakhovsky
National Defense University of Ukraine, Kyiv, 2018.
The dissertation is devoted to the problem of psychological compatibility of the
military operators of radar stations. The psychological analysis of the performance of
the operators of the Ukrainian Air Force during the combat duty based on the studies of
the well-known national psychologists who professed the active (practical) approach,
namely: O. Asmolov, M. Dmitrieva, V. Zinchenko, M. Korolchuk, A. Krylov,
G. Lozhkin, S. Maksimenko, Yu. Trofimov and others was carried out.
The theoretical-methodological analysis of the joint activity of military operators
of radar stations during duty assignments has shown that it is a complex multilevel
dynamic system of interactions in the "man-man" branch, and is aimed at receiving,
processing, issuing and controlling information on the basis of external and internal
mental activities. During the performance of duty assignments, the activity of the
military operators of radar stations takes place in two interconnected planes - the
external and the internal. The external plane consists of the energetical, informational
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and material interaction of the operator with the subject of work, which develops in time
and space in accordance with the terms of the service. The internal plane of the activity
of the military operator of the radar station contains a figuratively-conceptual model of
the outline in which objective social needs are transformed and combined with the
personal needs and are objectified in the form of motives.
On the basis of the studies of S. Vasilenko, M. Korolchuk, G. Kaposlyоz,
V. Osiodlo, O. Safin, R. Shpak, the dynamics of the capabilities of the military
operators of radar stations during the performance of duty assignments was researched,
and a detailed description of typical tasks that are often solved by them was given. By
doing the psychological analysis of the activities of the operators of radar stations, the
professionally important qualities of military personnel, which determine their
psychological compatibility, were identified.
In accordance with the statements of A. Vitchenko, G. Lozhkin, V. Osiodlo,
V. Yagupov, the content of the concepts "collective subject" and "psychological
compatibility of the combat unit" was defined. It was established that a collective
subject is not a particular individual, but a set of psychologically compatible people
who are interrelated with each other, having the same aim and acting as a single entity.
The most important characteristics of the psychological compatibility of the operators of
the radar stations in a combat unit, as a collective subject of activity, were substantiated.
They are cohesion, non-conflict, mutual assistance and support, motivation and
coherence.
The analysis of the views on the psychological compatibility in the domestic and
foreign literature suggests that it is appropriate to treat it in accordance with the
structural, functional and adaptive approaches, which in complex give this phenomenon
a certain generalization and require further scientific examination.
Thus, the results of the study made it possible to characterize psychological
compatibility as an important ability of the group members to collaborate, which is
based on their optimal combination. It is determined by both the similarity and the
distinction between certain individual and psychological features of the individuals. As
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a result of this similarity and complementarity, the integrity of the group, that is able to
function as a subject of activity, is formed.
In accordance with the psychological researches of O. Bandurka, V. Barko,
O. Bodalov, A. Zhuravlev, L. Karamushka, A. Kovalenko, the most important
mechanisms of psychological compatibility of the military operators of the radar
stations were identified. They include the identification of personality, empathy,
reflection, attraction, causal attribution and stereotyping.
By analyzing the psychological content of the military activity of the operators of
radar stations, the factors of psychological compatibility in combat units according to
the sphere of operator (professional) activity, as well as interpersonal and emotionalvolitional sphere were established.
An expert survey of commanders (50 officers), as well as a questionnaire military
operators of radar stations (112 people who took part in duty assignments in 50 combat
units) showed that psychological compatibility is a leading characteristic of the joint
activities of servicemen who perform combat duty assignments. Based on the
theoretically grounded statements, the indicators of group success according to the
criteria, which characterize the social (ideological) orientation of the servicemen, the
level of their combat, professional and psychological readiness, were developed and
practically tested.
The developed criteria and indicators made it possible to identify the
characterological features of the success of the joint activity of the operators of radar
stations during the duty assignments. It was established that a duty assignment is a kind
of the military activity, which requires the operator of the radar station to have the
appropriate level of knowledge, physical readiness, mental stability, endurance and
efficiency. Under such circumstances, not only the work of a particular military operator
is important, but also the work of small groups (combat shifts, units), because the
quality of their joint work depends on the psychological compatibility of individuals.
In accordance with the spheres of the interaction of the military operators of radar
stations during the combat duties, the criteria and indicators, that ensure their
psychological compatibility, were theoretically substantiated and experimentally
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verified. Based on the empirically established significance, the main criteria were
identified: 1) affective - indicates the level of empathy and compassion in the military
service and is manifested in emotional assessments; 2) professional - indicates the level
of co-ordination of the actions of military operators of radar stations and influences the
productivity of the joint activities; 3) cognitive - reflects the level of mutual
understanding between military operators and is manifested in rational assessments of
interpersonal interaction.
The main features that indicate the psychological compatibility between the
military operators of radar stations are: 1) awareness of the purpose and tasks of combat
duty; 2) attitude to the tasks during the combat duty; 3) timeliness and accuracy of the
tasks’ performance during the combat duty; 4) degree of realization of the mastered
operator knowledge, skills and abilities; 5) formation of value-motivational,
orientational-mobilization, emotional-volitional, cognitive and evaluation components
of the psychological compatibility.
The experimental study of the individual psychological characteristics of the
military operators of radar stations has shown that the main determinants of the
psychological compatibility of the servicemen are their similarity in the personal factor
"adaptability-anxiety" and the difference in the factor "leadership-subordination."
The differences between psychologically compatible and psychologically
incompatible servicemen in a number of individual and psychological qualities were
established, namely: emotional resistance, self-confidence, anxiety, conformism, level
of self-control, normative behaviour. The conducted discriminant analysis made it
possible to define a number of characteristics of psychologically compatible and
incompatible military units of the operators of radar stations.
The features of psychological attitudes to the combat duties of the operators of
radar stations were shown. The technique, intended for the formation of combat units of
the military operators of radar stations in accordance with their psychological
compatibility, was developed and practically implemented.
The substantive part of the methodology is based on the implementation of the
principles of the acquisition of the military service of the operators of radar stations,
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namely: 1) the complementarity of the diverse personal needs, in which one person
wants to govern, the other - to obey; 2) the congruence of aspirations, which requires
the satisfaction of the one-vector needs of the military operators of radar stations by
means of their cooperation; 3) the complementarity of professional skills that provide
compensation of the underdeveloped abilities of one military operator with better
qualities of another; 4) the commonality of values, which implies consistency of life
views, beliefs, rules of military operators; 5) the complementarity of professional
knowledge, when the members of the military unit mutually complement each other
during the joint activity.
In accordance with the methodology, the formation of combat units, which is
based on the psychological compatibility of military operators of radar stations, has to
be carried out with the help of the personal study of the individual and psychological
features of each soldier's personality and the collective study, which is based on the
examination of the combat units of operators as the subjects of military activity.
On the basis of the conducted experimental and applied research of the problem
of psychological compatibility of the military operators of radar stations, which has
taken into account the indicators of the tasks’ success during the combat duty, the
principles of the creation of combat units, the main elements of the developed method
should be implemented at the following stages of the joint activity of the investigated
people: 1) before the combat duty; 2) in the course of the combat duty; 3) after the
performance of the combat duty assignment.
The results of the empirical study of the control and experimental samples have
shown that, in the course of the increase in the level of psychological compatibility,
there was a significant increase in the success of the joint activities. The obtained
statistical results confirm that in the dyads, which were formed with the help of the
developed methodology, there was an increased the level of empathy, the coherence of
action and mutual understanding, which, in turn, resulted in an increase in the success of
the military activity of the operators of radar stations.
The results of the experimental study of the 125 surveys of the military operators
of the radar station confirm the significant dependence of the success of the combat duty
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assignments (based on the total evaluation of combat flights, and on the number of
individual indicators) on the level of the psychological compatibility of the servicemen.
That is why, we are convinced that at the stage of the formation of the combat units it is
necessary to identify the suitability of a serviceman for joint activities under specific
circumstances during the service. The determination of the level of professional
suitability should include the study of the individual characteristics, on which the
ultimate success of the work of the military operator of the radar station mainly
depends, and which collectively influence his readiness for the service as part of the
combat unit.
Key words: the psychological compatibility, operator of the radar station, joint
activity, subject of activity, duty assignment, specific circumstances, professionally
important qualities.
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасні реалії життєдіяльності військ,
досвід багатьох локальних війн і збройних конфліктів вказують на необхідність
усебічного

врахування

психологічних

закономірностей

у

роботі

органів

військового управління. Важливим напрямом підвищення ефективності різних
видів діяльності військовослужбовців є оптимізація процесу формування
підрозділів з урахуванням психологічної сумісності особового складу.
Особливого значення це питання набуває під час комплектування малих
груп військових операторів радіолокаційних станцій (далі – РЛС), які залучаються
до виконання завдань бойового чергування. Зважаючи на те, що формування
операторських бойових обслуг здійснюється, як правило, лише з урахуванням
професійно важливих якостей особистості, а вивченню впливу міжособистісних
взаємин на успішність професійної діяльності приділяється недостатньо уваги,
психологічна сумісність військовослужбовців є провідною умовою збереження
їхньої успішності та працездатності, що підтверджує актуальність дослідження.
Відтак комплектування оптимальних за психологічним складом чергових змін
(обслуг) – пріоритетний напрям сучасної психології діяльності в особливих
умовах.
У психологічній науці феномен психологічної сумісності розглядався в
рамках досліджень соціально-психологічного клімату групи (Л. Карамушка,
М. Корнєв,

С. Максименко,

Б. Паригін,

Ю. Платонов),

згуртованості

(Н. Коломінський, М. Корольчук, Г. Ложкін), міжособистісних взаємовідносин
(Г. Андрєєва, В. Барко, В. Крайнюк, В. Лефтеров), психологічного забезпечення
різних аспектів спільної діяльності (В. Алещенко, О. Кокун, О. Сафін, В. Рибалка,
О. Хайрулін).
Проблема психологічної сумісності не втрачає своєї актуальності й у межах
вивчення взаємодії осіб у великих і малих соціальних групах (І. Данилюк,
А. Коваленко, С. Миронець, О. Тімченко), спортивних команд (Г. Ложкін,
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В. Олефір, Т. Петровська, О. Хміляр), військових підрозділів (С. Василенко,
Г. Капосльоз, М. Макаренко, В. Осьодло, В. Стасюк, В. Ягупов). Особлива увага
питанню психологічної сумісності приділялась у працях зарубіжних психологів,
а саме: Д. Картрайта, В. Смелсера, М. Шоу, В. Шутца, В. Хейторна та інших.
Аналіз

теоретичних

та

експериментальних

досліджень

дав

змогу

встановити, що психологічна сумісність членів групи здійснює значний вплив на
ефективність їхньої спільної діяльності. Більшість науковців вважають, що чим
складнішим є зміст спільної діяльності, тим більш значущим є вплив
психологічно сумісних міжособистісних взаємовідносин на її продуктивність
(Б. Смірнов, О. Кокун, Ю. Швалб).
Незважаючи на значну кількість наукових досліджень психологічної
сумісності, недостатньо вивченими залишаються: 1) особливості формування
психологічної сумісності малих груп військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні; 2) індивідуально-психологічні властивості військових операторів
РЛС, що зумовлюють формування й розвиток їхньої психологічної сумісності;
3) особливості впливу психологічної сумісності військових операторів РЛС на
ефективність їхньої спільної діяльності в особливих умовах.
Вивчення питання психологічної сумісності досить актуальне як для
розвитку психологічної науки, так і для практичного застосування знань у
конкретних суспільних сферах, зокрема для оптимізації процесів комплектування
військових підрозділів.
Таким чином, важливість і актуальність окресленого питання, об’єктивна
необхідність
сумісності

в

експериментально-теоретичному

військових

операторів

дослідженні

радіолокаційних

станцій

психологічної
на

бойовому

чергуванні, а також недостатній рівень його наукового розроблення зумовили
вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічна сумісність військових
операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в
особливих умовах».
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Науковометодичного

центру

кадрової

політики

Міністерства

оборони

України:

«Методологічні підходи до психологічного (психофізіологічного) вивчення
керівного складу Збройних Сил України для прогнозування успішності
управлінської діяльності» (державний реєстраційний номер 0109U003266);
«Оптимізація процесу психологічного (психофізіологічного) вивчення особового
складу Збройних Сил України для формування резерву кандидатів для просування
по службі (номенклатури призначення Міністра оборони України)» (державний
реєстраційний номер 0110U001153).
Тему дисертації затверджено вченою радою Національної академії оборони
України (протокол № 4 від 25 лютого 2008 року) та узгоджено у бюро
Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і
психології Національної академії педагогічних наук України (протокол № 2 від
28 березня 2017 року).
Об’єкт

дослідження – спільна

діяльність

військових

операторів

радіолокаційних станцій.
Предмет дослідження – психологічна сумісність військових операторів
радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні.
Мета
перевірити

дослідження – теоретично
вплив

психологічної

обґрунтувати
сумісності

та

експериментально

військових

операторів

радіолокаційних станцій на успішність їхньої спільної діяльності.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. Здійснити

теоретико-методологічний

аналіз

спільної

діяльності

військових операторів радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні.
2. З’ясувати сутність психологічної сумісності та здійснити її узагальнення
щодо спільної діяльності військових операторів радіолокаційних станцій під час
несення бойового чергування.
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3. Емпірично дослідити особливості формування психологічної сумісності
військових операторів радіолокаційних станцій та експериментально перевірити її
вплив на успішність їхньої спільної діяльності.
4. Розробити методику психологічного супроводу бойового чергування
військових операторів РЛС з урахуванням їхньої психологічної сумісності.
Гіпотеза
подібності

дослідження:

фактора

бойові

обслуги

сформовані

«адаптивність–тривожність»

і

за

принципом

відмінності

фактора

«лідерство–підлеглість» будуть відрізнятися від інших чергових розрахунків
більш високим рівнем психологічної сумісності і, як наслідок, кращими
результатами виконання службових завдань під час бойового чергування.
Теоретико-методологічну основу дослідження складають концептуальні
положення щодо особистості та її розвитку в процесі діяльності О. Асмолова,
М. Дмитрієвої,

В. Зінченка,

М. Корольчука,

С. Максименка,

Ю. Трофімова;

А. Крилова,

Г. Ложкіна,

індивідуально-психологічних

відмінностей

О. Кокуна, М. Макаренка, О. Малхазова, В. Русалова, Б. Теплова; наукових
уявлень про особистість як суб’єкта професійної діяльності К. АбульхановоїСлавської,

А. Журавльова,

закономірностей

праці

Л. Бурлачука,

С. Бочарової,

С. Максименка;

В. Зінченка,

психологічних

Б. Ломова,

В. Осьодла,

К. Платонова, Ю. Трофімова; принципу системного підходу в дослідженні
структури та детермінації психологічних і соціально-психологічних явищ
Б. Ломова,

А. Петровського;

соціально-психологічної

концепції

спільної

діяльності О. Донцова, А. Журавльова, Г. Ложкіна; діагностики індивідуальнопсихологічних якостей особистості у зіставленні з вимогами професійної
діяльності

В. Русалова,

Л. Собчик;

прогнозування

професійної

діяльності

майбутнього фахівця В. Бодрова, М. Корольчука, М. Макаренка; професійного
відбору та професійної придатності В. Бодрова, Є. Клімова, М. Корольчука,
М. Макаренка;

діяльності

в

особливих

умовах

Г. Ложкіна,

В. Осьодла,

Б. Смірнова, В. Ягупова.
Методи

дослідження.

Для

розв’язання

поставлених

завдань

було

використано комплекс теоретичних, емпіричних і статистичних методів, а саме:
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– теоретичні: аналіз, синтез, порівняння і систематизація наукових джерел
для визначення сутності основних понять дослідження; узагальнення теоретичних
підходів щодо питання спільної діяльності військовослужбовців в особливих
умовах, психологічної сумісності військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні;
– емпіричні: контент-аналіз документів – для вивчення змісту й форм
соціально-психологічного супроводу спільної діяльності військовослужбовців в
особливих умовах; опитування (діагностичні бесіди, анкетування); тестування із
використанням таких психодіагностичних методик, як: «Ціннісні орієнтації»
М. Рокича; тест Я. Стреляу; тест Г. Айзенка ЕРІ; тест Р. Кеттела (форма С);
опитувальник

Б. Басса;

опитувальник

«Дослідження

міжособистісних

взаємовідносин» (адаптований Л. Собчик); тест К. Сишора; анкета «Атмосфера
групи», параметрична соціометрія – для обґрунтування критеріїв і показників,
визначення рівнів психологічної сумісності операторів РЛС, констатування
успішності

виконання

завдань

бойового

чергування;

психологічний

експеримент – для апробації методики комплектування чергових обслуг
операторів РЛС із врахуванням їхньої психологічної сумісності, визначення
впливу психологічної сумісності військових операторів РЛС на успішність їхньої
спільної діяльності в особливих умовах;
– статистичні: методи математичної статистики для опрацювання та
узагальнення

результатів

психологічного

експерименту

(знаходження

достовірності відмінностей за t-критерієм Стьюдента; порівняння середніх
значень; використання різних видів аналізу – кореляційного, факторного,
дискримінантного).

Математичне

опрацювання

результатів

дослідження

здійснювалося за допомогою комп’ютерних програм IBM SPSS Statistics 15.
Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі
військової

частини

А 1789

Повітряних

Сил

Збройних

Сил

України.

У психологічному експерименті брали участь 242 військових оператора РЛС.
Відповідно до поставлених завдань дослідження проводилось у три етапи.
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На констатувальному етапі експерименту в дослідженні взяли участь
112 військових операторів РЛС, які виконували завдання бойового чергування у
складі 50 малих груп (діад). Ці чергові обслуги комплектувалися без урахування
психологічної сумісності їхніх членів і були розподілені на дві вибірки (по
25 бойових обслуг у кожній): перша вибірка – військові оператори РЛС з більш
ніж піврічним досвідом професійної діяльності (56 осіб, які забезпечували
30 навчальних вильотів); друга вибірка – військові оператори РЛС з різним
досвідом професійної діяльності (56 осіб, які забезпечували 31 навчальний виліт).
На формувальному та контрольному етапах експерименту в дослідженні
брали участь 186 військових операторів РЛС, які виконували завдання бойового
чергування у складі 75 малих груп (діад). Ці чергові обслуги комплектувались із
урахуванням психологічної сумісності їхніх членів і були розподілені на три
вибірки (по 25 бойових обслуг у кожній): третя вибірка – переформатовані
бойові обслуги другої вибірки із врахуванням психологічної сумісності
військовослужбовців (56 операторів РЛС, які забезпечували 40 льотних змін);
четверта вибірка – військові оператори РЛС з різним досвідом професійної
діяльності (64 особи, які забезпечували 70 навчальних вильотів); п’ята вибірка –
військові оператори РЛС з менш ніж піврічним досвідом професійної діяльності
(66 осіб, котрі забезпечували 30 навчальних вильотів).
Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечена
методологічним обґрунтуванням основних теоретичних положень, різнобічним
аналізом предмета дослідження, використанням комплексу взаємозалежних
методів відповідно до об’єкта, предмета, поставлених завдань та мети
дослідження, репрезентативністю експериментальної вибірки, достатнім обсягом
емпіричного

матеріалу

і

його

кількісно-якісним

аналізом,

коректним

застосуванням сучасного апарату математичної статистики.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше:
обґрунтовано й експериментально перевірено залежність успішності
спільної діяльності військових операторів РЛС під час бойового чергування від
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їхньої психологічної сумісності, сформованої за принципом подібності фактора
«адаптивність–тривожність» і відмінності фактора «лідерство–підлеглість»;
доведено

зумовленість

специфіки

впливу

психофізіологічних

та

психологічних чинників на формування й розвиток психологічної сумісності
військовослужбовців під час бойового чергування;
удосконалено:
критерії та показники психологічної сумісності військових операторів РЛС
на бойовому чергуванні;
комплексну

психодіагностичну

методику

оцінювання

психологічної

сумісності військових операторів РЛС на бойовому чергуванні;
набули подальшого розвитку:
теоретичні

положення

про

індивідуально-психологічні

якості

військовослужбовців, які зумовлюють психологічну сумісність операторів РЛС.
Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що
вдосконалена методика комплектування бойових обслуг військових операторів
РЛС на основі врахування їхньої психологічної сумісності за принципами
компліментарності
потреб,

(взаємодоповнюваності

професійних

знань,

навичок)

та

різноспрямованих

особистісних

конгруентності

(узгодженості

індивідуальних прагнень, життєвих цінностей, поглядів, переконань) була
впроваджена в систему бойової (оперативної) підготовки військових підрозділів
відповідного військово-професійного спрямування. Використання запропонованої
методики на практиці дає змогу суттєво підвищити рівень психологічної
сумісності бойових обслуг і, як наслідок, оптимізувати успішність їх спільної
діяльності.
Експериментально
відображення

у

встановлені

викладанні

таких

результати

дослідження

військово-спеціальних

знайшли

дисциплін,

як:

«Психологія діяльності в особливих умовах», «Психологічна робота в частинах та
з’єднаннях», «Організація морально-психологічного забезпечення», «Прикладна
психологія

військової

діяльності»,

«Психологія

управління

військовими
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підрозділами», які викладаються для курсантів (слухачів) вищих військових
навчальних закладів.
Результати

дисертаційного

дослідження

впроваджено

у

процес

комплектування чергових змін військових операторів РЛС військової частини
А 1789 Повітряних Сил Збройних Сил України (довідка від 21.04.2008); в освітній
процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
(акт впровадження від 01.04.2011); у науково-дослідну роботу «Методологічні
підходи до психологічного (психофізіологічного) вивчення керівного складу
Збройних Сил України для прогнозування успішності управлінської діяльності»
(акт впровадження від 30.03.2011); у науково-дослідну роботу «Оптимізація
процесу психологічного (психофізіологічного) вивчення особового складу
Збройних Сил України для формування резерву кандидатів для просування по
службі

(номенклатури

призначення

Міністра

оборони

України)»

(акт

впровадження від 25.05.2011).
Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи було
представлено в доповідях і повідомленнях на наукових, науково-практичних
конференціях, а саме: Міжнародних – «Актуальні проблеми практичної
психології» (Севастополь, 2008), «Актуальні проблеми психології особистості та
міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2017); Всеукраїнській –
«Сучасні

проблеми

діяльності»

(Київ,

психологічного
2007);

та

психофізіологічного

Всеармійських –

забезпечення

«Філософсько-методологічні

та

соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактора в умовах
переходу Збройних Сил України до професійної армії» (Київ, 2008), «Актуальні
проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях»
(Київ, 2011).
Результати роботи доповідалися автором на засіданнях вченої ради
гуманітарного інституту, кафедри психології і педагогіки, суспільних наук
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2011–
2017 рр.).
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Публікації.

Результати

дисертаційного

дослідження

викладено

в

9 одноосібних статтях у виданнях, затверджених МОН України як фахові у галузі
психології; 2 статтях у зарубіжних періодичних фахових виданнях; 5 тезах
доповідей на конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку
використаних джерел (213 найменувань, із них 9 – іноземними мовами),
7 додатків на 16 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок,
основний текст подано на 156 сторінках. Робота проілюстрована 18 таблицями і
22 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАТОРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

1.1.

Психологічний

радіолокаційних

станцій

аналіз
як

бойового

важливої

чергування

складової

спільної

операторів
діяльності

військовослужбовців в особливих умовах
Повітряні Сили – це війська, які навіть у мирний час виконують важливі
завдання з охорони та оборони повітряних кордонів нашої держави. Основні
завдання цього виду Збройних Сил України (ЗСУ) полягають передусім у
забезпеченні необхідного рівня бойової готовності авіаційних військових частин,
військових частин зенітних ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ;
підготовці льотного складу до виконання завдань за призначенням вдень та вночі,
у

простих

і

складних

метеоумовах;

забезпеченні

сил,

що

задіяні

в

антитерористичній операції (АТО), – авіаційна підтримка, повітряні перевезення
військ та вантажів.
Варто підкреслити особливу роль авіації в обороноздатності нашої країни.
Оскільки бойові обслуги льотних, зенітних ракетних та радіотехнічних
підрозділів несуть бойове чергування, здійснюють контроль за перельотами
повітряних суден через державний кордон із семи країнами світу, зона
відповідальності при цьому складає близько семи тисяч кілометрів повітряного
кордону України.
Разом із тим, досвід Другої світової війни, багатьох сучасних локальних
воєн і збройних конфліктів свідчить про гостру необхідність грамотної організації
бойової служби і повсякденної діяльності повітряних сил будь-якої держави.
Особливу увагу слід приділити тим категоріям військовослужбовців, які
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здійснюють забезпечення керування польотами (перельотами), навігації, бойового
застосування, зльотів і посадок повітряних суден, радіолокаційного контролю за
повітряною обстановкою. Очевидно, що саме ефективна злагоджена діяльність
операторів радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні значною мірою
визначає успішність захисту повітряного простору країни.
Зважаючи на актуальність цієї проблеми, у дисертаційному дослідженні
основна увага зосереджена на психологічному аналізі спільної діяльності
військовослужбовців, які несуть службу в особливих умовах, використовуючи
таке

аеродромне

устаткування:

приводні

радіостанції,

автоматичний

радіопеленгатор, радіотехнічну систему ближньої навігації, радіолокаційну
систему посадки (або аеродромний оглядовий, вторинний та посадковий
радіолокатори), радіолокаційні станції.
Психологічний

аналіз

службової

діяльності

військових

операторів

Повітряних Сил на бойовому чергуванні здійснюватимемо на основі вчень
відомих психологів, які були прихильниками діяльнісного підходу, а саме:
О. Асмолова [7], М. Дмитрієвої [58], В. Зінченка [78], М. Корольчука [96],
А. Крилова [76], Г. Ложкіна [115], М. Макаренка [127], Ю. Трофімова [190] та
інших.
Науковці розглядають діяльність як систему, що включена у суспільні
відносини; як процес, у якому відбувається взаємний перехід між полюсами
«суб’єкт–об’єкт». Суспільні умови життя індивіда зумовлюють мотиви й цілі його
діяльності, її засоби та способи. Психічне відображення навколишнього
середовища зумовлюється тими процесами, за допомогою яких суб’єкт вступає у
взаємодію з цим середовищем. Основною характеристикою діяльності є її
предметність, що зумовлює предметний характер образів, потреб, емоцій і
відчуттів людини. Таким чином у процесі інтеріоризації зовнішньої діяльності
формується внутрішній образу свідомості особистості.
Службова діяльність військового оператора РЛС на бойовому чергуванні
має складну ієрархічну будову, містить у собі рівні дій, операцій та
психофізіологічних функцій (рис. 1.1).
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Діяльність на бойовому
чергуванні
Мотив

Мета

Дії

Інтеріоризація

Зовнішні
предметні

Внутрішні
розумові

Екстеріоризація

Операції

1

2

3

4

…

n

Психофізіологічні функції ізприйому, зберігання,
переробки та передачі інформації

Рис. 1.1. Система діяльності військових операторів РЛС
на бойовому чергуванні
Примітка: складено автором за [58].
Мета службової діяльності задається переважно із зовні та полягає в
ефективному забезпеченні бойових вильотів літаків. У процесі бойового
чергування перед військовими операторами, як правило, стоять часткові цілі та
цілі загального характеру.
Часткова ціль діяльності в особливих умовах полягає в точному і
своєчасному виконанні окремих наказів, завдань. Загальна ціль – це захист
повітряних кордонів держави, служіння українському народу. З виникненням
мети у свідомості військового оператора актуалізується план дій щодо її
досягнення. Основою для такого плану стають досвід військовослужбовця і
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своєрідне продовження предметної діяльності у внутрішньому плані, який
включає низку послідовних дій для досягнення проміжних цілей цієї діяльності.
Виходячи з цього, діяльність військових операторів на бойовому чергуванні
можна

розглядати

у

двох

взаємопов’язаних

планах

–

зовнішньому

і

внутрішньому. Зовнішній план – це процес матеріальної, енергетичної та
інформаційної взаємодії оператора з предметом праці, що опосередкований
знаряддями праці та розгортається в часі й просторі відповідно до умов служби.
У внутрішньому плані діяльність відображається оператором як образнопонятійна модель зовнішнього плану, у якій об’єктивні суспільні потреби
перетворюються і поєднуються з особистісними потребами й опредметнюються
у вигляді мотивів.
Основним мотивом службової діяльності військових операторів РЛС на
бойовому чергуванні Повітряних Сил є прагнення захистити свою Батьківщину,
своїх рідних та близьких. Цей мотив, соціальний за своїм характером, формується
у процесі виховання та соціального розвитку, проявляється в різних вчинках,
відображається у світогляді й переконаннях військовослужбовця.
Не менш значущим мотивом діяльності військового оператора в особливих
умовах є прагнення безпеки. Це генетично зумовлена потреба у самозбереженні.
Однак у кожного військовослужбовця вона може проявлятися по-різному. Один
активно і цілеспрямовано оволодіває бойовою технікою, сучасними способами
ведення бою, оскільки розуміє, що це йому дозволить ефективно виконувати свої
обов’язки. У той же час, інший, виконуючи завдання, прагне уникати небезпечних
ситуацій, перекласти відповідальність на товариша по службі, проявляє
лякливість.
Розглядаючи структуру ієрархії потреб особистості військовослужбовця,
слід підкреслити, що діяльність на бойовому чергуванні зумовлюється не стільки
біологічними, скільки соціальними мотивами.
Виконання завдань бойового чергування здійснюється в особливих умовах,
що відображають характер воєнно-політичної ситуації у світі. Саме тому
діяльність військових операторів – це складна форма цілеспрямованої взаємодії
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між військовослужбовцями та об’єктивними загрозами. Виконуючи завдання,
військовослужбовець має враховувати обставини чергування та їхні імовірні
зміни, долати негативні впливи, професійно розпоряджатися набутими знаннями,
навичками, уміннями.
Кінцевою метою діяльності військових операторів на бойовому чергуванні є
виконання поставленого завдання; досягнення конкретного результату, що, як уже
було сказано, відбувається поетапно, через вирішення проміжних задач. Елемент
діяльності, який забезпечує виконання простої проміжної задачі, у психології
прийнято називати дією. Сама по собі дія не може розглядатися як базовий
елемент, з якого формується фахова діяльність. Дія – це складне утворення, що
складається з певної кількості ще менших елементів [190].
Кожна дія може бути виконана різними способами. Спосіб виконання дії
називають операцією. У свою чергу, спосіб виконання дії залежить від умов, які її
супроводжують. У різних умовах для досягнення однієї і тієї самої цілі
використовуються різні операції. При цьому під умовами розглядають як зовнішні
обставини, так і індивідуальні можливості діючого суб’єкта. Тому ціль, що задана
в певних умовах, називається завданням.
Основна

властивість

операцій

полягає

в

тому,

що

вони

мало

усвідомлюються чи взагалі не усвідомлюються військовослужбовцем. Цим
операції відрізняються від дій, які передбачають усвідомлену ціль і контроль за
процесом її досягнення. Рівень операції – це рівень автоматичних дій і навичок
військового оператора.
Під навичкою слід розуміти дію, що здійснюється шляхом повторень і
характеризується високим ступенем засвоєння та відсутністю поелементної
свідомої регуляції і контролю. Отже, навичка є автоматичною дією, що
сформована цілеспрямованими вправами, виконується легко та вільно. Вона дає
змогу військовослужбовцю звільнити свідомість від поелементного контролю дій
та зосередитися на способі найкращого використання техніки і своїх можливостей
з метою виконання бойового завдання [202].
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Навички створюються у процесі автоматизації дій на основі знань та
простих умінь шляхом вправ. У процесі виконання операторами РЛС завдань
бойового чергування провідну роль відіграють такі види навичок:
– сенсорні (перцептивні, почуттєві) – здатність автоматично аналізувати
сигнали, які надходять із навколишнього середовища (наприклад, бачити, чути);
– розумові (інтелектуальні) – здатність автоматично вирішувати розумові
операції, що мали місце раніше;
– рухові – автоматизована дія на зовнішній об’єкт за допомогою рухів з
метою його перетворення, яке здійснювалося раніше не один раз [191].
Ураховуючи те, що сучасні військові конфлікти характеризуються не тільки
швидкоплинністю, а й високою динамічністю, навички набувають особливого
значення, оскільки вони визначають швидкість виконання тієї чи іншої операції
військовослужбовцем. У таких умовах перемагає той, у кого дії натреновані до
автоматизму.
Найнижчий рівень структури службової діяльності операторів на бойовому
чергуванні утворюють психофізіологічні функції, сутність яких полягає у
фізіологічному забезпеченні психічних процесів військового оператора. Існують
певні можливості людського організму, без яких більшість психічних функцій не
можуть відбутися. До них насамперед слід віднести здатність до відчуттів,
моторні вміння, низку вроджених механізмів, котрі сформовані у морфології
нервової системи, і ті, що розвиваються протягом перших місяців життя.
Спеціалісти операторського профілю відносяться до категорії осіб, основу
трудової діяльності яких складає взаємодія з предметом праці, машиною і
зовнішнім середовищем, що здійснюється за допомогою інформаційної моделі та
органів управління. Тобто професійною особливістю військових операторів є
діяльність у системі «людина – машина – середовище» (рис. 1.2).
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Рецептори
(органи відчуття)

Центральна нервова
система

Л

Засоби
відображення
інформації

Інформаційне
логічне та
обчислювальне
обладнання

М

Ефектори
(органи руху)

До
ОУ

Органи управління

Зовнішнєсередовище

Умовні позначення: Л – людина; М – машина; ОУ – об’єкт управління.

Рис. 1.2. Структурна схема системи «людина – машина – середовище»
для операторських спеціальностей
Примітка: складено автором за [76].
Психологічний аналіз професійної діяльності військового оператора РЛС
Повітряних Сил Збройних Сил України у системі «людина – машина –
середовище» здійснено на основі досліджень М. Дмитрієвої, А. Крилова [58; 76]
та наукових співробітників Національного науково-дослідного центру оборонних
технологій і воєнної безпеки України. З цією метою необхідно було визначити
психологічні завдання, що вирішуються оператором РЛС на бойовому чергуванні.
До них, зокрема, відносимо:
 завдання, які пов’язані з прийомом інформації. В основному, це сенсорноперцептивні завдання, що забезпечуються зоровим і слуховим аналізаторами:
прийом і декодування мовної інформації; оцінка зорово-просторової ситуації на
основі образно-схематичної і цифрової інформації; здатність до тривалого
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зосередження на об’єкті управління; необхідність своєчасного переключення
уваги; розподіл уваги на найбільш важливі елементи системи;
 завдання, які пов’язані з процесом зберігання і переробки інформації.
Провідну роль тут відіграють такі психічні процеси оператора, як пам’ять
(оперативна і довготривала), уява та мислення. Мнемічні завдання включають в
себе: запам’ятовування; збереження; точне і своєчасне відтворення; забування
неактуальної

інформації. Імажинативні

завдання

передбачають

створення

адекватного уявлення на основі отриманої закодованої інформації; формування
концептуальної моделі; оперування цими уявленнями,

здійснення їхньої

трансформації з урахуванням оперативної ситуації. Мисленнєві завдання: оцінка
повітряної ситуації та вибір адекватного алгоритму роботи; прогнозування змін
повітряної ситуації на основі знань її закономірностей та динаміки; визначення
необхідної послідовності дій;
 завдання, які пов’язані з передаванням опрацьованої інформації. Це
перцептивно-моторні та мовно-моторні завдання, що вимагають правильного
налаштування апаратури, чіткої лаконічної передачі повідомлення через засоби
зв’язку.
На етапі підготовки до бойового чергування оператор РЛС повинен:
– досконало знати і правильно застосовувати радіолокаційне обладнання
(тактико-технічні характеристики, порядок використання техніки та підтримання
її у бойовій готовності, режими роботи тощо), своєчасно усувати несправності;
– чітко усвідомлювати поставлене завдання та порядок його виконання;
– знати й дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що
регламентують службову діяльність;
– знати правила техніки безпеки;
– знати фактичну та прогнозовану метеоситуацію;
– володіти інформацією про схему польотів, наявність певних обмежень і
особливих рейсів;
– володіти стійкими моральними якостями [58].

21
Психологічний зміст завдань на цьому етапі полягає в адаптації оператора
РЛС до умов праці на бойовому чергуванні; прийомі словесної та цифрової
інформації, її чіткому усвідомленні; формуванні логічного образу результату й
програми діяльності; створенні установки на чітке та своєчасне вибіркове
відтворення необхідної інформації.
Під час прийому бойової зміни військовий оператор зобов’язаний
перевірити роботу обладнання, уточнити у керівника польотів фактичну
метеоситуацію, схему польотів, повітряну ситуацію, курс посадки та зльоту.
Психологічний зміст завдань на етапі підготовки до бойового чергування
полягає у формуванні у свідомості оператора РЛС адекватного образу повітряної
ситуації польотів, розуміння її цілісного, динамічного, просторово-часового
характеру.
Найбільш напруженим і відповідальним є етап управління повітряним
рухом літаків. На цьому етапі оператор повинен:
– слідкувати за інформацією щодо кожного літака, яка надходить від
керівника польотів, з метою своєчасного виявлення сигналів, постійного їхнього
супроводу, обробки і видачі адресату;
– вести переговори з екіпажами щодо повітряної ситуації, умов виходу і
входу в район аеродрому;
– уміти ідентифікувати літаки за допомогою радіолокаторів і пеленгаторів;
– контролювати просування повітряних суден за встановленою схемою
польотів, оцінювати результати діяльності;
– вводити в систему обробки необхідну інформацію, оцінювати її
пріоритетність;
– контролювати роботу апаратури та здійснювати заходи щодо усунення
несправностей [58].
Психологічний зміст завдань на етапі управління повітряним судном
полягає у вмінні:
– розпізнавати, ідентифікувати, диференціювати і визначати корисну
звукову та оптичну інформацію;
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– зіставляти інформацію про об’єкт управління, яка надходить з різних
джерел з повідомленнями екіпажа літака, здійснювати декодування закодованих
сигналів;
– бути постійно зосередженим на зорових і звукових сигналах, швидко і
своєчасно переключатися на ті чи інші об’єкти управління, розподіляти увагу між
різними джерелами інформації;
– запам’ятовувати необхідну інформацію та забувати ту, яка вже втратила
актуальність, вибірково пригадувати певні дані, які є важливими для вирішення
тієї чи іншої ситуації;
– усвідомлювати просторовий образ повітряної ситуації, змінювати його
відповідно до реального, прогнозувати ймовірну динаміку;
– визначати необхідний алгоритм діяльності відповідно до ситуації, бути
готовим до непередбачених змін і екстремальних умов;
– ефективно
психологічних

працювати

і

фізичних

в

умовах

навантажень,

оперативного
зберігати

покою,

сильних

самоконтроль

та

врівноваженість;
– брати на себе відповідальність за прийняте рішення;
– володіти навичками самоналаштування, зняття емоційного напруження,
підтримання позитивного настрою;
– взаємодіяти

з

товаришами

по

службі,

проявляючи

при

цьому

взаєморозуміння, взаємодопомогу, терпимість і самоконтроль у конфліктних
ситуаціях;
– проявляти тривалу працездатність під час управління повітряною
ситуацією, не погіршуючи якості роботи й не знижуючи її темпу [58].
Усі ці складні психофізіологічні процеси здійснюються з активною участю
центральної нервової системи, яка переробляє інформаційні потоки, регулює і
контролює діяльність функціональних систем (сенсорної, рухової, серцевосудинної та інших). Унаслідок інтенсивної тривалої роботи загальним для цих
спеціалістів

є

зниження

працездатності

діяльності

через

виснаження

психофізіологічних ресурсів. Вирішення практичних задач управління технікою
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може здійснюватися в особливих умовах військової діяльності, а саме: недостача
чи надмірність інформації; дефіцит часу; висока психічна напруженість і
відповідальність за прийняття рішень. У таких умовах пред’являються особливі
вимоги до особистості військового оператора РЛС.
На

основі

досліджень

М. Корольчука

[96],

А. Маклакова

[165],

В. Рибалки [174] розглянуто динаміку працездатності військового оператора на

ефективність діяльності

бойовому чергуванні (рис. 1.3).

резерви

працездатність

втома
1

2

3

4

5

етапи

Рис. 1.3. Графік залежності ефективності діяльності військових операторів
Повітряних Сил від тривалості несення бойового чергування
Примітка: складено автором за [96; 165; 174].
Вважаємо

за

потрібне

надати

коротку

характеристику

етапам

працездатності оператора в особливих умовах діяльності.
Перший етап – впрацювання, що характеризується поступовим зростанням
функціональних можливостей організму, підвищенням продуктивності службової
діяльності та одночасним пристосуванням оператора до умов чергування. Під час
цього етапу, особливо на його початку, імовірні значні коливання продуктивності,
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точності та якості праці військовослужбовців. Це відбувається тому, що відносно
високий рівень працездатності і потенційних можливостей організму не співпадає
зі станом психіки, яка ще непідготовлена до виконання певної операції. Час,
протягом якого встановлюється оптимальне співвідношення параметрів роботи і
функцій організму, визначає тривалість цієї стадії.
Другий етап – оптимальна ефективність діяльності на бойовому чергуванні,
що визначається як здатність виконувати операторську діяльність у заданих
параметрах і конкретних умовах за оптимального функціонування систем
організму. Він характеризується високою та стійкою працездатністю, підвищеною
ефективністю діяльності й невеликою кількістю помилок при виконанні завдань
бойового чергування. На другому етапі операторам властиві найбільш високий
ступінь

зосередженості

і

якості

праці.

Таким

чином,

працездатність

військовослужбовців під час цієї фази найбільшою мірою відповідає вимогам
бойової готовності. Тривалість цього етапу залежить від інтенсивності роботи,
а також від дії несприятливих чинників на організм.
Третій етап – повна компенсація втоми. Характерною рисою цього етапу є
поява перших ознак втоми, що поступово охоплює організм оператора.
Ефективність діяльності залишається високою за рахунок емоційно-вольового
напруження і використання компенсаторних механізмів організму. При цьому в
операторів може проявлятися відчуття виснаженості ще задовго до виникнення
втоми.

Такий

стан

зумовлюється,

як

правило,

монотонією,

впливом

психологічних подразників, а також негативною мотивацією до такого виду
діяльності.
Четвертий

етап

нестабільної

компенсації

втоми,

або

нестійкої

працездатності характеризується подальшим зростанням втоми та зниженням
максимальних можливостей організму. З’являються скарги на стомлення й
суттєве погіршення самопочуття, проявляється апатія до виконання службових
обов’язків і бажання припинити роботу, виникає висока ймовірність помилок.
Останній, п’ятий етап, характеризується завершальним поривом. На цій фазі
у військових операторів починається значне зниження працездатності. Різко
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зростають втомлюваність і кількість помилок, відбуваються істотні зміни у
функціональному стані організму. Однак такий стан не свідчить про повну
виснаженість

усіх фізіологічних ресурсів. Перебуваючи

у стані

повної

виснаженості, військовослужбовці іноді проявляють короткочасне підвищення
ефективності діяльності. Таке зростання працездатності можна пов’язати з
підвищенням емоційного тонусу і вольовою мобілізацією резервів організму при
усвідомленні наближення закінчення бойового чергування.
Спираючись на психологічний аналіз діяльності операторів РЛС Повітряних
Сил Збройних Сил України на бойовому чергуванні, можемо визначити
професійно важливі якості представників цієї професії, до яких належать:
– нейродинаміка: висока рухливість і сила нервової системи, нервовопсихічна стійкість;
– психомоторика: добра зорова та слухо-моторна координація, швидкість
реакцій;
– сенсорно-моторна сфера: підвищені вимоги до точності та об’єму
зорового сприйняття; добре розпізнавання кольорів та інтенсивних кольорових
сигналів, висоти звукових сигналів;
– пам’ять: підвищені вимоги до оперативної і короткочасної пам’яті;
пам’ять на знаки і символи;
– увага: стійкість, розподілення, переключення уваги;
– мислення: розвинене наочно-образне та словесно-логічне мислення;
– інтелект: високі вимоги до невербального інтелекту;
– емоційно-вольова сфера: емоційна стійкість, вольова стійкість і регуляція;
– риси

характеру:

витримка,

урівноваженість,

організованість,

відповідальність, самоконтроль [76].
Отже, діяльність військового оператора РЛС на бойовому чергуванні – це
складна багаторівнева динамічна структура приймання, переробки, видачі і
контролю інформації на основі зовнішніх і внутрішніх розумових дій. Разом із
тим, як уже зазначалося, професійна активність окремо взятого оператора
зумовлена й тісно вплетена в систему спільної праці військовослужбовців.
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На основі вивчення типових, нормативно затверджених графіків робочих,
передвихідних та вихідних днів було встановлено процентне співвідношення
основних

видів

активності

військового

оператора

впродовж

бойового

чергування (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Діаграма добового розподілу службового часу оператора
Результати проведеного аналізу вказують на те, що не тільки зміст
професійної діяльності визначає групові процеси, а й соціально-психологічні
властивості й стани групи істотно впливають на характеристики спільної
діяльності та можуть у різній мірі її трансформувати. Більше того, зважаючи на
те, що приблизно 10 % від усього часу припадає на безпосереднє виконання
оператором завдань бойового чергування і практично 50 % – на процес
міжособистісної взаємодії, варто констатувати провідну роль групи стосовно
виконуваної нею спільної діяльності.
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У психологічній науці співвідношення внутрішньогрупових, соціальнопсихологічних процесів і змісту діяльності групи пов’язують із поняттями
«колективний суб’єкт» та «психологічна сумісність». Учені наголошують на тому,
що колективний суб’єкт – це не один окремий індивід, а сукупність психологічно
сумісних осіб, які взаємопов’язані між собою спільною метою та діють, як одне
ціле [1; 7; 67; 115].
Найважливішою властивістю колективного суб’єкта є його здатність
проявляти різні форми спільної активності, бути єдиним цілим щодо інших
соціальних об’єктів чи стосовно себе самого. Поняття «спільна активність»
дозволяє поєднати сукупність групових феноменів і відповідних понять, як-от:
«спільна діяльність», «групова поведінка», «міжособистісні взаємовідносини»
тощо [68, с. 172]. Врешті така активність розуміється як спосіб існування групи
військових операторів, певна загальна здатність обслуги

до

успішного

забезпечення бойового чергування.
Ураховуючи дослідження вищевказаних та інших науковців, вважаємо за
потрібне виокремити найбільш важливі характеристики психологічно сумісного
бойового розрахунку операторів як колективного суб’єкта діяльності. Це
згуртованість,

неконфліктність,

взаємодопомога

і

взаємопідтримка,

мотивованість, взаємоузгодженість.
Згуртованість варто визначити як «ціннісно-орієнтаційну єдність», яка має
вигляд характеристики системи внутрішньогрупових стосунків, що виявляє
ступінь збігу оцінок, настанов і позицій групи щодо об’єктів (осіб, завдань, ідей,
подій), найбільш важливих для групи в цілому [150, с. 182]. Згуртованість
проявляється в тому, що всі зусилля членів бойової обслуги поєднанні спільним
прагненням досягти соціально-важливих цілей. Така ідейна узгодженість
визначається перш за все близькістю оцінок у моральній і службовій сферах,
у підході до мети й завдань службової діяльності.
Зважаючи на те, що бойова обслуга формується з військовослужбовців,
яким

притаманні

різні

індивідуально-психічні

особливості,

звичайним

і

закономірним явищем за таких умов є виникнення суперечок, протиріч, певних
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розбіжностей точок зору, бачень, підходів до вирішення проблемних ситуацій.
У той же час, важливою характеристикою чергової обслуги як колективного
суб’єкта є її неконфліктність, що свідчить про певну спільність думок, поглядів,
інтересів, переконань, цілей. Така соціальна взаємоузгодженість військових
операторів вказує на високий рівень розвитку колективу й позитивно
позначається на їхній спільній діяльності.
Професійна активність військових операторів на бойовому чергуванні може
також виражатися, з одного боку, у взаємодопомозі та взаємопідтримці, з
іншого – у бездіяльності й протидії. Бездіяльність характеризує пасивну участь
військовослужбовця у діях товариша по службі. Протидія – це така поведінка, за
якої дії однієї особи не тільки заважають вчинкам іншої, але й перешкоджають
досягненню поставленої мети. Натомість, взаємодопога і взаємопідтримка
проявляються

в

активному

намаганні

військовослужбовця

стимулювати,

підтримувати й полегшувати діяльність товариша по службі.
Мотивованість як характерна риса колективного суб’єкта – це активне,
зацікавлене спонукання операторів до ефективної спільної діяльності на бойовому
чергуванні. Вона формується в процесі інтеграції індивідуальних мотивів
операторів і вказує на рівень включеності членів бойової обслуги в процес
виконання завдань бойового чергування та їхнє ставлення до службових
обов’язків.
Взаємоузгодженість – це гармонійна службова діяльність військових
операторів, взаємна зумовленість їхніх дій. Вона проявляється на всіх етапах
виконання бойового чергування і характеризується співвідношенням цілей і
задач, мотивів, дій та операцій тощо. Ця характеристика колективного суб’єкта
визначає типові способи поведінки групи у складних ситуаціях.
Підсумовуючи аналіз спільної діяльності військових операторів РЛС, варто
вказати на те, що врахування лише індивідуально-психологічних якостей
окремого фахівця не забезпечить визначення якісних і кількісних характеристик
його внеску в процес виконання службових завдань. Іншими словами, результат
групової діяльності обслуги не є простою сумою результатів окремих операторів,
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а являє собою більш складну функціональну залежність. Таким чином,
актуальність дослідження психологічної сумісності групи як суб’єкта діяльності
набуває особливого значення.

1.2. Проблема психологічної сумісності у зарубіжній і вітчизняній
психології
Психологічна сумісність – найбільш значущий і найменш однозначний
феномен спільної діяльності осіб. Незважаючи на те, що ця характеристика групи
неодноразово була предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних
учених, однозначного розуміння її природи, закономірностей, механізмів прояву в
літературі на сьогодні немає. Очевидним є те, що психологічна сумісність відіграє
провідну роль в оптимізації групової життєдіяльності, зумовлюючи тим самим
успішність її функціонування.
Дослідження психологічної сумісності розпочалося в межах соціальної
психології при вивченні психологічного клімату та конфліктів у групі, успішності
групової діяльності, процесів міжособистісної взаємодії тощо. Аналіз подібних
явищ дозволив встановити єдність і взаємозумовленість процесів пізнання та
взаємодії осіб, а також те, що пізнавальна активність людини в умовах спільної
діяльності спрямована як на виявлення змісту її діяльності (об’єкт праці), так і на
з’ясування індивідуально-психологічних характеристик партнерів.
Проблема психологічної сумісності в зарубіжній психології найбільш повно
обґрунтована в класифікації М. Шоу [212]. Відповідно до цієї концепції можна
умовно виокремити певні напрями дослідження означеної проблеми.
Перший напрям представляють ті дослідження психологічної сумісності, що
пов’язують її виникнення з потребами особистості (зокрема, концепції
В. Шутца [211] та Р. Вінча [212]).
Другий напрям формують підходи, що розглядають психологічну сумісність
як явище, яке зумовлюється поведінковими характеристиками членів групи. До
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цієї категорії відносяться роботи тих учених, які схильні вважати, що певні
властивості осіб є своєрідними детермінантами типових поведінкових моделей,
які, своєю чергою, можуть визначати як сумісність, так і несумісність тієї чи
іншої групи (В. Хейторн [206], В. Смелсер [213]).
Дослідники, роботи яких представляють перший напрямок, вважають, що
особи є психологічно сумісними в тому випадку, коли їхні потреби в процесі
спільної діяльності задовольняються в рівній мірі. Так, у концепції В. Шутца
визначено, що психологічна сумісність є характеристикою взаємин між
індивідами, результатом яких є обопільне задоволення особистісних чи
міжособистісних потреб і гармонійне співіснування.
Провідна ідея зазначеної концепції полягає в тому, що взаємини між
особами зумовлені прагненнями членів групи, і кожен із них взаємодіє на основі
типових для себе моделей міжособистісної орієнтації, які детерміновані
фундаментальними потребами: включеності, контролю та дружелюбності. Тобто
будь-який член групи в процесі міжособистісної взаємодії прагне встановлювати
й зберігати позитивні взаємини (потреба включеності), домінувати чи бути
контрольованим (потреба контролю), бути прийнятим і мати теплі емоційні
взаємозв’язки з іншими партнерами (потреба в дружелюбності).
Різноманітні поєднання включеності, контролю та дружелюбності, що
проявляються в процесі міжособистісної взаємодії, утворюють, відповідно до
концепції, три типи сумісності – взаємообмінну, ініціаторну та реципрокну.
Взаємообмінна сумісність характеризується взаємним проявом приязні,
контролю та включеності членів тієї чи іншої групи. Максимальна вираженість
цього типу сумісності між особами має місце в тому випадку, коли поведінка, що
демонструється і є бажаною, у двох суб’єктів співпадає. Люди вважаються
несумісними в тій мірі, у якій вони різняться між собою в різних потребах.
Ініціаторна

сумісність

базується

на

принципі

компліментарності

(доповнюваності), коли один із членів групи виступає суб’єктом ініціативи,
а інший – її об’єктом. У сфері дружелюбності така сумісність проявляється тоді,
коли один з індивідів, який прагне виявити свою симпатію, приязнь, взаємодіє з
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партнером, який, у свою чергу, прагне відчути ці почуття. У сфері контролю
ініціаторна сумісність передбачає наявність в одного індивіда прагнення до
домінування, а в іншого – бути контрольованим. Зрештою, сумісність у сфері
включеності має місце тоді, коли партнери, проявляючи ініціативу в процесі
групової діяльності, взаємодіють з тими, хто хоче взяти участь у цій діяльності, не
помічаючи при цьому їхньої активності.
Реципрокна сумісність характеризується ступенем виявлення певної
відповідності між проявом дружелюбності, включеності, контролю одного
суб’єкта та бажанням іншого у задоволенні відповідної потреби. Варто зазначити:
що значнішими є відмінності між поведінкою, яку суб’єкт демонструє, і
поведінкою, на яку інший очікує, то більш несумісними вважатимуться такі
особи [211].
З метою отримання чітких якісних характеристик сумісності В. Шутц
напрацював спеціальні ціннісні шкали. Оцінювалися два моменти, які пов’язані з
актуалізацією відповідних потреб:
– поведінка, яку суб’єкт проявляє щодо оточуючих;
– поведінка, яку він би хотів спостерігати щодо себе [211].
Цікавими є також ідеї В. Шутца стосовно зв’язку психологічної сумісності з
динамікою групового процесу. Вважалося, що група в процесі свого розвитку
проходить через низку етапів. Початковим етапом формування групи є фаза
включеності – період своєрідної орієнтації членів групи в ситуації вибору певної
стратегії поведінки. Наступним етапом є фаза контролю, яка характеризується
організацією взаємин у групі, розподілом позицій впливу та влади. Врешті,
завершальною стадією є фаза дружелюбності, коли вирішуються проблеми
емоційної інтеграції тієї чи іншої групи. На кожному з етапів цієї групової
динаміки переважає розвиток однієї зі спонукальних сфер і, відповідно, зростає
сумісність членів групи саме в цій сфері [211].
Ідеї В. Шутца стосовно психологічної сумісності у своїх лабораторних
дослідженнях розвивали Р. Мосс та Дж. Спейсман [209]. Учені дійшли до
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висновку, що більш високому рівню сумісності членів групи відповідає
підвищена продуктивність вирішення лабораторних завдань.
Аналогічні результати отримали В. Рейді та А. Бірнсон [210]. Виявилося,
що групи робітників, які є сумісними в спонукальних характеристиках контролю
та дружелюбності, швидше вирішують організаційні проблеми, ніж групи з
несумісними в цьому відношенні партнерами.
Інший підхід першого напряму представлений гіпотезою компліментарності
Р. Вінча, який досліджував взаємовідносини подружніх пар. Автор вважав, що в
основі

подружньої

сумісності

лежить

принцип

компліментарності

(доповнюваності). Для перевірки цієї гіпотези науковець провів емпіричне
дослідження і зробив висновок про те, що подружні пари вибирають один одного
для задоволення саме компліментарних потреб [212].
У свою чергу, А. Керкхоф і К. Девіс припускали, що важливою умовою
розвитку сумісності є не тільки доповнюваність потреб, а й схожість між
партнерами за різними особистісними параметрами [207]. Таким чином,
сумісність може базуватися як на компліментарності одних, так і на схожості
інших характеристик осіб, які взаємодіють між собою.
Другий напрям дослідження означеної проблеми представлений працями, у
яких психологічна сумісність зумовлюється так званою поведінковою сумісністю.
У цьому випадку особистісні властивості розглядаються як детермінант типових
поведінкових моделей, які визначають сумісність чи несумісність членів групи.
Так, В. Хейторн із однодумцями розглядає сумісність партнерів на основі
авторитарності й домінантності [206]. Вивчення сумісності за подібним
принципом проводили також В. Смелсер [213] та М. Шоу [212].
Крім вищезазначених підходів, слід також згадати дослідження вчених, які
визначали сумісність як групову властивість, що є похідною від кількості та сили
позитивних установок членів тієї чи іншої групи. Так, А. Лотт і Б. Лотт [208]
виокремлювали низку змінних, які утворюють сукупність причин і наслідків
симпатії партнерів. До них вони віднесли частоту взаємодії осіб, корпоративний
характер

їхньої

взаємодії,

стиль

керівництва,

статусні

та

поведінкові
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характеристики членів групи тощо. Згідно з цією теорією важливою умовою
сумісності групи є високий рівень її згуртованості, який виникає в умовах
міжгрупового конфлікту. Головним чинником зростання сумісності в ситуації
такого конфлікту є характер взаємозалежності, що існує між особами чи групами і
виявляється у сприйнятті індивідами своєї групи як цілісного утворення.
Дещо схожим є теоретичне обґрунтування сумісності А. Зандера [205]. Він
вважав, що цей феномен базується на привабливості, та здійснював аналіз явища
сумісності на основі виокремлення його детермінант, що розглядалися як провідні
чинники психологічної сумісності.
Д. Картрайт, у свою чергу, визначає сумісність як результат мотивації
групового членства. Учений вважає, що вона є своєрідною сукупністю мотивів,
які спонукають особу зберігати членство в тій чи іншій групі. Ці чинники подані
науковцем у вигляді таких змінних:
– мотиваційна спрямованість суб’єкта на групу, яка включає його потреби
та цінності;
– спонукальні властивості групи, які виражені в цілях, характеристиках її
членів, способах діяльності тощо;
– очікування суб’єктів щодо результатів спільної діяльності;
– індивідуальний

рівень

порівняння,

суб’єктивна

оцінка

наслідків

перебування в групі [205].
Підходи зарубіжних учених можна узагальнити, звернувшись до уявлень
М. Шоу, який зазначив, що психологічна сумісність є своєрідним ступенем
взаємної задоволеності потребами та поведінковими проявами членів тієї чи іншої
групи [212]. Дослідження зарубіжної психології переважно спрямовані на
встановлення певної залежності психологічної сумісності від особистісних і
міжособистісних змінних членів групи. У зв’язку з цим наведена класифікація на
основі типів міжособистісної сумісності М. Шоу є досить умовною, оскільки
конкретних змістовних аспектів цього явища в дослідженнях зарубіжних учених
не встановлено.
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Варто також вказати на низку недоліків теорій зарубіжних науковців.
Суттєвим недоліком є відсутність логічно обґрунтованого підходу у вивченні
проблеми сумісності осіб у різних сферах діяльності. У дослідженнях зарубіжних
учених вихідною є не якась конкретна діяльність, у процесі якої виникає й
розвивається сумісність чи несумісність осіб, а їхні потреби, властивості й риси.
Наступним

недоліком

є

велика

різноманітність

методичного

інструментарію, що ускладнює зіставлення емпіричних даних, а також мала
кількість досліджень, спрямованих на вивчення механізмів виникнення та
розвитку психологічної сумісності [101].
Значно ґрунтовніше феномен психологічної сумісності спільної діяльності
досліджено в рамках вітчизняної психології. Якщо зарубіжні науковці основну
увагу зосереджували на кооперативному взаємозв’язку членів групи в якості
основи її існування, то більшість вітчизняних психологів базували свої
дослідження на основі аналізу взаємин діяльності, тобто ставлення осіб до того,
що саме і задля чого робить їхня група.
В одному з учень, розробленому М. Обозовим та А. Обозовою, основним
завданням дослідження психологічної сумісності є встановлення закономірностей
цього

явища.

У

зв’язку

з

цим

науковці

обґрунтували

структурний,

функціональний та адаптивний підходи [145].
Структурний підхід орієнтований на пошук оптимального поєднання
характеристик

членів

групи.

Таке

поєднання

зумовлює

гармонію

та

взаємовідповідність партнерів. Основна ідея полягає в тому, що сумісні особи
утворюють стійку, адаптивну й, у певному сенсі, ефективну структуру.
Відповідно до цього підходу психологічна сумісність розглядається як явище
спільної

діяльності,

зумовлене

подібністю

та

відмінністю

особистісних

характеристик її членів.
Функціональний підхід базується на вивченні функцій і завдань групи, що є
системоутворюючими чинниками, своєрідною субстанцією її виникнення та
розвитку. Партнери групи розглядаються як носії певних функцій (ролей), міра
взаємоузгодження яких є показником сумісності такої групи. Тобто сумісність
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розглядається як результат взаємоузгодження функцій (ролей) членів тієї чи іншої
групи.
У

рамках адаптивного

підходу

розглядаються

результати

спільної

діяльності осіб, а саме: ефективність спілкування, позитивні взаємовідносини
тощо. Подібний аналіз дозволяє стверджувати, що взаєморозуміння, емпатія,
взаємоповага – це своєрідні прояви сумісності [145].
Результатом дослідження цього групового явища М. Обозовим та його
однодумцями стало виокремлення трьох компонентів: когнітивного, афективного
і поведінкового (практичного), які впливають на розвиток і встановлення
міжособистісних взаємин. Прояв цих аспектів у процесі спільної діяльності дає
можливість обґрунтувати наявність і рівень взаєморозуміння, співпереживання і
взаємовпливу в процесі міжособистісної взаємодії. Крім цього, автор виокремлює
критерії, види й рівні психологічної сумісності [143].
Основними критеріями виступають такі: результати спільної діяльності;
емоційно-енергетичні затрати; рівень задоволеності партнерів від співпраці.
М. Обозов визначає три види сумісності, а саме:
– психофізіологічна сумісність, яка виражається у подібності природних
властивостей осіб: тип нервової системи (темперамент), фізична витривалість,
працездатність, емоційна стійкість тощо;
– психологічна сумісність, що проявляється у спільності властивостей
особистості, які, у свою чергу, зумовлені научінням і вихованням. До цього виду
відносяться однорідність рис характеру, професійних інтересів, моральних
якостей осіб тощо;
– соціально-психологічна

сумісність,

яка

виявляється

в

подібності

властивостей, що є необхідними для соціальної взаємодії на основі єдності
світоглядних передумов. Це – принциповість, комунікативність, соціальні
установки, ціннісні орієнтації тощо [143].
Аналізуючи рівні психологічної сумісності, учений подає їх у вигляді
певної ієрархії: психофізіологічний, психологічний, соціально-психологічний та
соціокультурний.
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Психофізіологічний

рівень

характеризується

однорідністю

темпераментальних властивостей осіб, особливостей нервової системи. Автор
стверджує,

що

сумісними

являються

особи,

які

проявляють

однакові

характеристики нервової системи за силою.
Психологічний рівень сумісності характеризується сприятливим поєднанням
особистісних властивостей осіб, їх характерів і мотивів. Основною складовою
цього рівня є характер, який являє собою сукупність стійких індивідуальнопсихологічних властивостей особистості, котрі, у свою чергу, зумовлюють її
ставлення

до

оточуючих.

Показниками

як

психологічного,

так

і

психофізіологічного рівнів можуть виступати психічне та фізичне здоров’я,
задоволеність від взаємодії тощо.
Показником сумісності на соціально-психологічному рівні науковець вважає
успішність виконання функцій, які забезпечують взаємозв’язки групи з її
соціальним оточенням. На цьому рівні провідну роль відіграє рольова сумісність,
оскільки вона пов’язана з функціональним аспектом взаємодії осіб, забезпечуючи
при цьому ефективне досягнення спільної мети. Несумісною група є тоді, коли
партнери недостатньо чітко усвідомлюють свою роль, формуючи при цьому
неадекватні вимоги до партнерів і хибні очікування.
Основними показниками соціокультурного рівня є ціннісно-орієнтаційна
єдність, яка виступає чинником сумісності, відображаючи ставлення партнерів до
мети та діяльності в цілому. Вона виражається у взаємоповазі, однорідності
життєвих цінностей, взаєморозуміння. Цей рівень сумісності – найвищий у
ієрархії, відтак його компоненти (за умови взаємоузгодженості між партнерами)
здатні забезпечувати ефективну взаємодію навіть без наявності сумісності на
нижчих рівнях [143].
Особливої уваги заслуговує підхід Р. Кричевського та його однодумців, що
базується на таких аспектах групової діяльності, які лежать поза межами особи чи
групи, у більш широкій соціальній системі [102]. Виникнення тієї чи іншої групи
зумовлене потребою функціонування суспільства. Виходячи з таких передумов,
автор виокремлює сумісність у діяльності інструментального типу та сумісність
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у діяльності емоційного типу. Відповідно до першого підходу сумісність
проявляється у сфері професійної активності групи; другий підхід свідчить про
існування сумісності партнерів у сфері міжособистісного спілкування. Беручи до
уваги те, що реалізація інструментальної діяльності певної групи неможлива без
взаємодії партнерів, Р. Кричевський виокремлює два аспекти дослідження
психологічної сумісності:
– вивчення автономних, незалежних її проявів («вільне» спілкування);
– дослідження тих її форм, які сприяють розвитку інструментальної
активності і тим самим її обслуговують.
Отже,

дослідник

підкреслює,

що

сумісність

визначає

ступінь

взаємовідповідності між людьми, а партнери вважаються сумісними тоді, коли
вони взаємно підходять один одному [102].
Поряд з цим, Р. Кричевський намагався продемонструвати системний
характер сумісності на основі дослідження спортивних команд в ігрових
дисциплінах. Отримані результати дали можливість наголошувати на тому, що
сумісність – це багатомірний феномен. Учений виокремлює міжособистісну
сумісність у вільному, позагруповому спілкуванні та сумісність в ігровій
(професійній) діяльності [102].
У сфері неформальних взаємин автор виділяє три рівні психологічної
сумісності, а саме:
– сумісність у цінностях і вподобаннях;
– сумісність в особистісних рисах чи мотиваційних властивостях (співчуття,
оптимізм, чесність, толерантність тощо);
– часова сумісність, яка зумовлюється тривалістю знайомства партнерів,
у ході якого вони можуть звикнути один до одного. Іншими словами, провідну
роль у процесі виникнення сумісності відіграє чинник часу.
У сфері професійних взаємин Р. Кричевський визначає чотири рівні, а саме:
– сумісність, яка базується на зіграності, спрацьованості партнерів
(зумовлена тривалою, іноді багатолітньою взаємодією);
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– операційно-рольову сумісність (у її основі лежить взаєморозуміння
партнерів незалежно від тривалості тренувань);
– сумісність в особистісних рисах (базується на взаємовідповідності
особистісних рис осіб);
– сумісність в ігровій ситуації (сумісність, яка проявляється в окремо взятій
ситуації).
Рівні сумісності членів групи (команди) в ігровій діяльності науковець
поєднує в блоки. Один із них формують два перші виміри, що зумовлюють власне
ігрову (інструментальну) діяльність. Інший містить два останні виміри і
пов’язаний зі сферою ігрового (інструментального) спілкування.
Виокремлюючи сфери прояву міжособистісної сумісності, автор зазначає,
що в межах кожної з них відслідковується тісний взаємозв’язок між окремими
рівнями. Особливо показово ця особливість проявляється у сфері ігрової
взаємодії [102].
А. Свенцицький визначає психологічну сумісність як здатність членів групи
до спільної діяльності, що базується на їхньому оптимальному поєднанні. Її
наявність сприяє кращій спрацьованості, високій ефективності. Дослідження
науковця вказали на те, що чим нижчим є рівень психологічної сумісності в групі,
тим нижчим є і ступінь задоволеності працею у цілому. Автор визначає два види
психологічної

сумісності:

психофізіологічну

та

соціально-психологічну.

Психофізіологічна сумісність характеризується подібністю у спрямованості
психофізіологічних реакцій, синхронізованістю темпу психічної діяльності
людей. Соціально-психологічна сумісність є наслідком оптимального поєднання
типів поведінки людини в групах, а також спільності соціальних установок,
потреб та інтересів, ціннісних орієнтацій. В ідеалі психологічно сумісна група
повинна

відповідати

і

психофізіологічному,

і

соціально-психологічному

критеріям сумісності [178].
Заслуговує на увагу дослідження Г. Андрєєвої, яка вказує на зумовленість
психологічної сумісності певними психологічними характеристиками групи. До
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цих явищ автор відносить такі групові утворення: інтереси; потреби; норми;
цінності; цілі [5].
Усвідомлення особою своєї приналежності до певної групи відбувається
шляхом прийняття даних характеристик, тобто через усвідомлення факту певної
психічної спільності з іншими її членами, що дозволяє ідентифікувати себе з
групою. Слід сказати, що «межа» групи сприймається як межа цієї психічної
спільності.
При аналізі розвитку груп і їхньої ролі в історії людського суспільства
Г. Андрєєвою

було

встановлено,

що

головною,

чисто

психологічною

характеристикою групи, є наявність так званого відчуття «ми». Це означає, що
універсальним принципом психічного оформлення спільності є формування в
особи відчуття різниці між утвореннями «ми» і «вони». Відчуття «ми» виражає
потребу диференціювати одну спільність від іншої і є своєрідним індикатором
усвідомлення особистістю своєї приналежності до певної групи.
Констатація приналежності особи до певної групи є важливим явищем у
психології, яке дозволяє розглядати психологічну сумісність як своєрідний
психологічний

«зріз»

реальної

соціальної

групи.

Специфіка

соціально-

психологічного аналізу групи саме в цьому і проявляється: дослідженню
піддаються ті властивості групи, які в сукупності формують групу як
психологічне ціле, тобто дозволяють кожному її членові ідентифікувати себе з
групою [5].
Саме за умови такого підходу фіксуються психологічні характеристики
групи, а сама група може бути визначена як сукупність осіб, які взаємодіють з
метою досягнення усвідомлюваної мети, спільність, що об’єктивно виступає
суб’єктом діяльності.
Аналіз явища психологічної сумісності групи проводить А. Журавльов у
контексті психологічної структури спільної діяльності [68]. Важливою умовою
такої активності учений розглядає необхідність поєднання, розподілу та
взаємоузгодження індивідуальних діяльностей. Ці процеси охоплюють всі основні
компоненти як індивідуальної, так і спільної діяльності.
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Спільна мета є центральним компонентом групової діяльності – це ідеально
сформований у свідомості осіб майбутній результат, якого прагне досягти
колективний суб’єкт. Спільна мета може включати в себе окремі завдання,
вирішення яких можливе за умови поетапних спільних дій осіб.
Обов’язковим компонентом психологічної структури спільної діяльності є
спільний мотив, який спонукає осіб до взаємоузгодженої активності, тобто
безпосередня спонукальна сила. Індивідуальні мотиви не виключаються з
психологічної структури спільної діяльності, хоча, безумовно, що під її впливом
вони дещо змінюються. Поєднання індивідуальних мотивів, на думку Б. Ломова,
може зумовлювати різноманітні ефекти. Так, зміну індивідуальних мотивів і цілей
в умовах спільної діяльності може зумовлювати як збагачення мотиваційної
сфери кожного з її учасників, так і руйнування спільної діяльності в результаті
неспівпадіння мотивів [119].
Наступний компонент – спільні дії, тобто спрямовані на виконання
поставлених завдань елементи групової активності. Вони виникають у результаті
чіткої організації індивідуальних дій, які завчасно мають бути розподілені між
усіма особами, взаємоузгоджені в часі та просторі.
Завершальним компонентом структури спільної діяльності є результат. Для
розкриття психологічної структури спільної діяльності важливе значення має не
тільки результат як такий, але і його суб’єктивне відображення колективним
суб’єктом. У такому випадку, як і з метою, важливим є формування суб’єктивного
уявлення конкретного результату спільної діяльності, який може бути виражений
через суб’єктивні групові оцінки досягнутого, через соціальні уявлення і
ставлення до нього.
Отже, такі компоненти діяльності, як її цілі, завдання, мотиви, дії, операції,
а також результати, є спільними для психологічної структури як індивідуальної,
так і колективної діяльності.
На думку В. Знакова, для того, щоб чітко усвідомлювати психологічну
складову групових взаємовідносин, слід проаналізувати інтелектуальні, емпатичні
та ціннісні компоненти психічної діяльності. Подібний аналіз варто здійснювати
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за допомогою виявлення об’єктивного змісту діяльності, відповідності знань осіб
про об’єкт співпраці, їхніх пов’язаних із формуванням ставлення до об’єкта та
партнерів емпатичних і ціннісних орієнтацій [80].
Розвиток і взаємовплив інтелектуальних, емпатичних та ціннісних
компонентів психічної діяльності відбувається в процесі формування ціннісносмислової позиції кожного члена певної групи. У зв’язку з цим психологічна
сумісність залежить не стільки від здатності кожного суб’єкта адекватно
визначити

ті

індивідуально-психологічні

особливості

партнера,

які

характеризують його як особистість і можуть проявлятися в різних ситуаціях
(наприклад, риси характеру), скільки від уміння кожного виявити те, як саме ці
особливості

відображаються

в

ціннісно-смисловій

позиції

партнера,

яка

формується в процесі усвідомлення ним якоїсь ситуації.
Науковець вважає, що провідною формою психологічної сумісності є
міжособистісне взаєморозуміння. Це поняття трактується двояко: або як
опосередковане розуміння об’єкта, цілей, мотивів, особистісних рис особистості,
або не тільки як розуміння, але й прийняття їх, що зумовлює виникнення тісніших
взаємин, дружби тощо.
С. Максименко визначає сумісність як оптимальне поєднання якостей
людей у процесі взаємодії, що сприяє успішному виконанню спільної діяльності.
Науковець виокремлює чотири різновиди сумісності: фізичну, психофізіологічну,
соціально-психологічну та психологічну [131].
Фізична сумісність полягає в оптимальному поєднанні фізичних якостей
осіб, об’єднаних спільною діяльністю.
Психофізіологічна сумісність базується на особливостях аналізаторних
систем і властивостей нервової системи та передбачає успішність взаємодії людей
у тих видах діяльності, де чутливість є вирішальною.
Соціально-психологічна

сумісність

зумовлює

успішність

виконання

соціальних ролей і залежить від однорідності особистісних властивостей
індивідів. Для виникнення цього виду сумісності важливою є не стільки схожість
характерів, здібностей, скільки їхня гармонія.
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Психологічна сумісність базується на спільності поглядів, переконань,
соціальних і моральних установок, цінностей, ставлень, характеризує глибокий,
змістовий бік взаємодії та зумовлює її успішність [131].
Варто також звернути увагу на дослідження М. Варія, який, у свою чергу,
психологічну сумісність розглядає на основі емоційного сприйняття індивідів
один одного [27]. Вона зводиться до самопочуття особистості в групі і відображає
якість взаємозв’язків, взаємовідношень і станів осіб.
Науковець указує на існування полярності цього явища, виокремлюючи
психологічну несумісність (негативну психологічну сумісність), яка є наслідком
морально-психологічної напруженості й негативних емоцій. Такі аспекти групової
взаємодії зумовлюють нервозність, дискомфорт, виникнення конфліктів і
одночасно є основою негативного самопочуття осіб у групі.
Підсумовуючи теоретичний аналіз феномену сумісності у вітчизняній та
зарубіжній фаховій літературі, потрібно вказати на те, що його доцільно
розглядати з позицій структурного, функціонального і адаптивного підходів, які в
своїй сукупності надають цьому явищу певну узагальненість і вимагають
подальшого наукового вивчення.
Окрім того, результати досліджень дозволили визначити психологічну
сумісність як важливу здатність членів групи до спільної діяльності, що
базується на їхньому оптимальному поєднанні. Вона

зумовлюється як

подібністю, так і відмінністю певних індивідуально-психологічних властивостей
осіб. Саме внаслідок такої схожості чи взаємодоповнюваності формується
цілісність групи, яка має змогу функціонувати як суб’єкт діяльності.
Обґрунтувавши поняття психологічної сумісності, доцільно розглянути
природу її виникнення у результаті спільної діяльності військових операторів в
особливих умовах.
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1.3. Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних
станцій під час виконання службових завдань в особливих умовах
Зважаючи на обмежену кількість фахівців операторського профілю, складні
та напружені умови військової служби, проблема формування цілісного,
гармонійно узгодженого колективу є надзвичайно актуальною. Особливого
значення вона набуває під час комплектування малих груп, змін та обслуг
операторів РЛС, які несуть бойове чергування.
Ураховуючи

те,

що

в

більшості

випадків

спільна

діяльність

військовослужбовців тією чи іншою мірою є регламентованою та обмеженою
певними нормами, психологічна сумісність вбачається чи не єдиною умовою, на
основі якої можливо вибудувати сприятливі та продуктивні міжособистісні
взаємостосунки. На практиці часто виникають ситуації, коли зміна завдань або
відмова від їх виконання є неможливою. У такому випадку реструктуризація
малих груп із врахуванням психологічної сумісності їхніх членів дозволить
ефективно подолати подібні труднощі.
Варто зазначити, що різноманітність аспектів спільної діяльності зумовлює
велику кількість механізмів соціального сприйняття військовослужбовцями один
одного. У свою чергу, кожен із цих механізмів здійснює своєрідний вплив на
виникнення й розвиток психологічної сумісності всієї групи. З огляду на сказане
вище, теоретичне обґрунтування природи процесу формування й розвитку цього
групового феномену є вкрай важливим.
Зважаючи

на

дослідження

Г. Андрєєвої

[4],

А. Бандурки

[11],

О. Бодальова [15], В. Бойка [18], А. Журавльова [69], Р. Кричевського [104],
С. Максименка [131] та інших психологів, які вивчали групові соціальноперцептивні процеси, вважаємо за доцільне виокремити ідентифікацію, емпатію,
рефлексію, атракцію, каузальну атрибуцію, стереотипізацію як найбільш
важливі механізмів виникнення психологічної сумісності військових операторів.
У ході комунікації та взаємодії військовослужбовців під час служби у
свідомості кожного з них одночасно відбувається кілька процесів: емоційна
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оцінка колеги; намагання зрозуміти його вчинки; побудова стратегії власної
поведінки тощо. У цьому відношенні значущий вплив на виникнення
психологічної сумісності військових операторів здійснюють такі механізми
соціальної перцепції, як ідентифікація та рефлексія.
Уявлення про іншого військовослужбовця тісно пов’язане з рівнем власної
самосвідомості, тому розуміння поведінки партнера відбувається шляхом
уподібнення себе до нього. Механізм ідентифікації передбачає ототожнення
військовослужбовцем власної персони з іншою, розуміння внутрішнього стану
товариша по службі на основі вміння поставити себе на його місце.
У психологічній літературі феномен ідентифікації вперше описаний
З. Фрейдом. Аналіз сучасних джерел дає змогу підтвердити факт неоднорідного
розуміння і тлумачення цього явища і сьогодні. Так, А. Бандурка вважає, що
ідентифікація відноситься до процесу копіювання суб’єктом думок, відчуттів, дій
іншого [11]. М. Герберт розглядає її як процес, за допомогою якого один суб’єкт
уподібнюється іншому, переймаючи при цьому його цінності, погляди, життєвий
досвід і форми поведінки [5].
Р. Кричевський наголошує на тому, що феномен ідентифікації характеризує
собою вплив, що здійснюється одним із партнерів взаємодії на іншого (чи інших)
і виражається у прагненні цього іншого (чи інших) наслідувати певні поведінкові,
особистісні характеристики особи, яка здійснює вплив [103].
С. Максименко визначає ідентифікацію як спосіб розуміння іншої людини
через усвідомлюване чи неусвідомлюване уподібнення її самому суб’єкту, що
пізнає. Суть цього процесу полягає в тому, що при взаємодії партнери
намагаються зрозуміти один одного, ставлячи себе на місце іншого [131].
Підсумовуючи

різноманітність

точок

зору

з

цього

приводу,

слід

підкреслити, що ідентифікація – це своєрідна здатність військовослужбовця
уподібнюватися до поведінкових чи особистісних характеристик товариша по
службі, реального їхнього відтворення або у подібних поведінкових актах, або в
символічних еквівалентах поведінки.
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Поряд з ідентифікацією у психологічній літературі часто розглядають явище
емпатії, що є близьким за змістом: в обох випадках присутнє вміння поставити
себе на місце іншого, поглянути на речі з точки зору партнера [5; 11]. Це, в
основному, емоційна реакція на проблеми товариша по службі, що визначається
також як своєрідний спосіб його розуміння. Тобто емпатія є афективним
«розумінням» військовослужбовця. Емоційна її природа проявляється якраз у
тому, що ситуація товариша по службі не стільки осмислюється, скільки
відчувається.
Аналізуючи природу емпатії, науковці дійшли висновку про те, що серед
особистісних її форм, що виникають у відповідь на нещастя ближнього, найбільш
типовими будуть форми, які умовно названі співчуттям і співпереживанням [18].
Під

співпереживанням

слід

розуміти

процес

усвідомлення

військовослужбовцем тих почуттів, що відчуває товариш по службі. Особистість
переживає з того приводу, що могло б трапитися з нею в майбутньому, або через
те, що їй довелося переживати в минулому. Співчуваючи, військовослужбовець
усвідомлює нещастя товариша як таке, яке є відокремленим від власного
благополуччя.
На думку О. Бодальова, співпереживання та співчуття проявляються не
тільки в чистому вигляді. Іноді у співчутті можна віднайти елемент
співпереживання, а в співпереживанні – співчуття, проте один із видів емпатії є
домінуючим [15]. Виходячи з цього, феномен емпатії містить елементи пізнання
та переживання і може виявлятись у формі розуміння, співпереживання,
співучасті.
На нашу думку, саме адекватність і точність розуміння стану товариша по
службі, раціональне, емоційне співпереживання, практична співучасть і вміння
поставити себе на місце ближнього є важливими механізмами розвитку
психологічної сумісності військових операторів РЛС, які забезпечують бойове
чергування. Однак для її виникнення лише пізнання, переживання та уподібнення
недостатньо. Прояв емпатії не означає того, що дії військовослужбовців будуть
ефективними чи однаковим за спрямуванням.
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У більшості випадків розуміння та співчуття товариша по службі не
передбачає

наявності

співучасті

і

взаємоузгодженості

в

діяльності

військовослужбовців. Так, один із них може проявляти емпатію до іншого, беручи
до уваги його ситуацію та стан, проте свою діяльність він здійснюватиме посвоєму, іноді зовсім не так, як очікує той, хто страждає. У цьому випадку стан
партнера приймається і враховується, більше того, наявним є і співчуття, однак дії
особи не завжди одновекторні.
У психологічній літературі існує думка про те, що взаєморозуміння між
людьми ускладнюється явищем рефлексії. Терміном «рефлексія» позначають
процес усвідомлення особою того, як ця особа сприймається партнером по
взаємодії. Це складний механізм взаємовідносин і побудови стратегій поведінки,
зумовлений не просто знанням чи розумінням «іншого», але й усвідомленням
того, як цей «інший» розуміє мене [11].
С. Максименко підкреслює, що рефлексія поглиблює сприймання іншої
людини, оскільки дає уявлення про ставлення до себе як до суб’єкта
сприймання [131].

Це

своєрідний

процес

взаємного

відображення

військовослужбовцями один одного; глибоке відтворення внутрішнього світу
товариша, причому в цьому внутрішньому світі, у свою чергу, відображається
власний внутрішній світ.
Специфічність рефлексії проявляється в тому, що навіть в умовах діадної
взаємодії

рефлексивна

структура

комунікації

є

складною

моделлю.

Максимальний успіх спілкування можливий при оптимальній відповідності ліній
взаємної

комунікації

в

системах

«суб’єкт–суб’єкт»

чи

«суб’єкт–група».

Узагальнення (зближення) усього комплексу уявлень суб’єктів один про одного –
складний процес, що вимагає спеціальних інтелектуальних зусиль [69]. Таким
чином, досягнення певного рівня сумісності військових операторів неможливе без
врахування такого механізму, як рефлексія.
Виникнення сумісності між військовими операторами значною мірою
залежить також і від взаємного прийняття чи неприйняття, іншими словами,
наявності чи відсутності атракції між особами. Атракцію розглядають як
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специфічний вид соціальної установки на іншого індивіда, в якій переважає
емоційний компонент [4].
У ході бойового чергування міжособистісна атракція зумовлює якість і
стійкість взаємин між військовими операторами. Військовослужбовці не просто
сприймають один одного, а формують певне ставлення один до одного. На основі
зроблених оцінок створюється відповідне відчуття – від неприйняття до симпатії.
Виходячи з цього, атракція безпосередньо впливає на процес міжособистісного
спілкування військовослужбовців на бойовому чергуванні, певною мірою
визначає емоційну складову обслуги як суб’єкта діяльності.
Психологічна сумісність бойової зміни чи обслуги суттєво залежить і від
способу формування образу партнера по взаємодії (від механізму його
формування); від того, яким він є, від чого залежить його зміст. Тобто
психологічну сумісність військових операторів зумовлює також причинна
інтерпретація поведінки іншого військовослужбовця як суб’єкта службової
діяльності. У цьому випадку кожен із суб’єктів взаємодії оцінює іншого та будує
певну систему інтерпретацій його поведінки, дій і вчинків. Ефект інтерпретації
поведінки ближнього базується на основі знання причинної зумовленості прояву
певної активності.
В умовах дефіциту інформації або екстремальних ситуаціях суб’єкти
створюють відповідне враження про партнера на основі первинного образу, що
формується у процесі взаємного сприйняття і фігурує в подальшій спільній
діяльності як певна реальність, що має самостійне значення. Приписування
здійснюється або ж на основі подібності поведінки товариша по службі, який
сприймається, з певним досвідом суб’єкта сприйняття, або на основі аналізу
власних передумов, що виникають в аналогічних ситуаціях.
Такий

механізм

соціально-перцептивного

процесу

у

психологічній

літературі отримав назву «каузальна атрибуція». Експериментальні дослідження
засвідчили,

що

характер

властивостей,

які

приписуються,

визначається

особливостями суб’єкта сприйняття: деякі люди більш схильні у процесі
міжособистісного сприйняття фіксувати зовнішні фізичні риси (у такому випадку
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сфера приписування є обмеженою), деякі – схильні відображати психологічні
властивості (як наслідок – сфера приписування стає значно ширшою) [5].
У сучасному розумінні атрибутивні процеси – це процеси приписування не
тільки причин поведінки (власне каузальна атрибуція), але й імовірних почуттів,
намірів, думок і мотивів поведінки [131]. Очевидним є те, що механізми
приписування – обов’язкове явище спільної діяльності військових операторів, від
якого суттєво залежить характер взаємовідносин кожного військовослужбовця з
іншими суб’єктами службової діяльності.
Характер причинної інтерпретації військовослужбовців на бойовому
чергуванні залежить від того, яким чином суб’єкт сприйняття включений у
взаємодію, і від того, чи є він безпосереднім учасником певної події, чи ж відіграє
роль спостерігача. У випадку особистісної інтерпретації причина приписується
особі, яка здійснює вчинок. Коли причина приписується тому об’єкту, на який
спрямована дія, виникає об’єктна причинна інтерпретація. Якщо причина того, що
відбувається,

приписується

обставинам,

то

це

характеризує

ситуативну

інтерпретацію.
Поряд із причинними механізмами значний вплив на формування й
розвиток психологічної сумісності військових операторів РЛС здійснює ще один
соціально-перцептивний феномен особистості військовослужбовця – установка.
Це неусвідомлюваний стан готовності до діяльності, який може виявлятися у
стандартизованих судженнях, некритичності умовиводів, в упередженості тощо.
У психологічній літературі розглядаються певні специфічні ефекти цього
явища [4; 11]. Один із них – «ефект ореолу», що полягає у формуванні
специфічної установки стосовно людини, яка сприймається, і приписуванні їй на
цій основі певних властивостей. Завдяки «ефекту ореолу» інформація про
товариша по службі категоризується та накладається на образ у пам’яті, який
сформувався раніше. Він виконує роль ореола і відіграє провідну роль у процесі
відображення того чи іншого військовослужбовця.
«Ефект первинності» та «ефект новизни» – ще два ефекти, тісно пов’язані з
уже розглянутим, які здійснюють своєрідний вплив на психологічну сумісність
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групи. Вони стосуються значущості певного порядку появи інформації про
товариша по службі для формування уявлень про нього. У першому випадку при
відображенні

незнайомого

військовослужбовця

провідну

роль

відіграє

інформація, яка надійшла найпершою. «Ефект новизни» проявляється при
сприйнятті вже знайомого військовослужбовця, якщо остання, більш нова
інформація, є значно важливішою.
Інтерпретація дій і вчинків товаришів по службі здійснюється також
шляхом віднесення їх до певної категорії осіб, стосовно яких існують певні
стереотипні уявлення. Соціальні стереотипи можуть здійснювати значущий вплив
на спільну діяльність людей, на її тип, характер і результати. У такому випадку
цей

механізм

виконує

об’єктивно

необхідну

функцію,

дозволяючи

військовослужбовцю швидко, просто і надійно орієнтуватися в умовах бойового
чергування.
Прийняття особистості товариша по службі зумовлюється стійким
образом – стереотипом, який використовують як шаблон при взаємодії з певним
типом людей. Як правило, стереотип виникає на основі недостатнього досвіду в
результаті прагнення військовослужбовця створювати певні висновки на основі
обмеженої інформації.
Стереотипізація зумовлюється результатом узагальнення власного досвіду
суб’єктом міжособистісного сприймання, у який вплітаються відомості, одержані
з книг та інших джерел. Часто вона може бути помилковою, характеризуватися
упередженістю і завдавати істотної шкоди спільній діяльності військових
операторів на бойовому чергуванні.
С. Максименко підкреслює, що стереотипи, які виникають на ґрунті
позитивних

чи

негативних

установок,

у

спілкуванні

виявляються

суб’єктивізмом [131]. Це зазвичай зумовлює один із двох результатів: чи то
спрощує процес пізнання іншого військовослужбовця, чи то зумовлює
виникнення певного негативного враження, неприязні. Очевидним залишається
те, що й установка, й стереотипізація є значущими механізмами виникнення та
розвитку психологічної сумісності військових операторів.
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Таким чином, міжособистісні стосунки військовослужбовців складаються в
реальних умовах життя та службової діяльності у процесі взаємодії. На розвиток
цих стосунків істотно впливають різні об’єктивні чинники, що визначають
успішність такої взаємодії чи ускладнюють формування міжособистісних
стосунків.
Найбільш значущий вплив на успішність такої взаємодії має соціальнопсихологічний

чинник:

ставлення

військовослужбовців

один

до

одного,

психологічна і практична готовність до співпраці, їхні індивідуально-психологічні
особливості.

Найповніше

суб’єктний

характер

міжособистісної

взаємодії

військових операторів виявляється у психологічній сумісності. Саме тому
вивчення механізмів виникнення й розвитку цього групового феномену у бойових
обслугах операторів є обов’язковим етапом дисертаційного дослідження. Разом із
тим, для повноцінного психологічного аналізу спільної діяльності операторів РЛС
в особливих умовах не менш важливим є також теоретичне обґрунтування
чинників їхньої психологічної сумісності.
Як зазначалося вище, несення бойового чергування з психологічної точки
зору – це своєрідний вид військової діяльності, успішність якої залежить від
інформаційного

забезпечення

та

режиму

діяльності

операторів,

умов

навколишнього середовища та технічного обладнання, а також знань, навичок,
умінь, психологічної стійкості і працездатності відповідних спеціалістів.
Особливої ваги в таких умовах набуває активність малих груп (бойових змін
та обслуг), якість спільної діяльності яких переважно залежить від психологічної
сумісності операторів. Взаємодія військовослужбовців в умовах максимальної
суб’єктивної задоволеності і мінімальних енергетичних затрат зумовлює
підвищення продуктивності праці та ефективності виконання поставлених
завдань.
У результаті аналізу багатьох соціально-психологічних досліджень було
встановлено,

що

позитивні

взаємини

у

групі

зумовлюють

високу

її

продуктивність, покращують психологічне і фізичне самопочуття осіб [27; 68;
115; 119; 146; 147; 148; 191 та інші].
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Зокрема, М. Обозов, вивчаючи чинники психологічної сумісності, розглядає
дві сторони спільної діяльності осіб:
– власне предметну діяльність;
– сукупність процесів, які впливають на встановлення різного роду
взаємозв’язків між особами [144].
Провідним чинником психологічної сумісності, на думку цього науковця,
є взаємопов’язаність, що становить систему дій партнерів, коли вчинки одного з
них зумовлюють певні дії іншого.
Автор визначає також низку інших чинників, які варто розглянути.
1. Кількісний склад групи. «Із кількісним збільшенням групи її ефективність
зростає, але до певного рівня: при досягненні певного “критичного значення”
величина групи перестає впливати на ефективність її діяльності, а потім – при
наступному збільшенні – ефективність знижується (занадто велика чисельність
групи зумовлює ситуацію, коли люди починають заважати одне одному)»
[119, с. 55].
2. Час спільної діяльності. В умовах офіційної організації взаємодії осіб цей
час оцінюється як чинник тривалості вимушеної взаємодії. Час взаємодії при
неофіційній організації діяльності визначається внутрішніми потребами кожного з
партнерів. Тривалість офіційного та неофіційного спілкування зумовлюється
умовами фізичної та соціальної ізоляції.
3. Мотивація окремої особи і всієї групи в цілому. В умовах індивідуального
прийняття рішень мотив пов’язаний із потребами окремої людини та її
можливостями. Під час спільної праці потреби особистості можуть не співпадати
з потребами іншої (чи інших). При консолідації позитивних ставлень до праці
відбувається посилення вмотивованості кожного члена і всієї групи у цілому.
4. Індивідуально-психологічні

властивості

членів

колективу

і

його

спільність за різними психологічними характеристиками створюють групові
чинники, які впливають на успішність спільної діяльності.
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Підсумовуючи, науковець наголошує на тому, що вся система міжгрупових,
групових, міжособистісних та особистісних чинників здійснює вплив на
формування та розвиток психологічної сумісності індивідів [144].
Заслуговує на увагу вчення Ю. Трофімова, який пов’язував дослідження
операторської діяльності з виявленням і класифікацією чинників, що впливають
на її успішність. Вони поділені на дві основні групи – суб’єктивні та
об’єктивні [190].
Суб’єктивні чинники залежать від стану оператора, його індивідуальних
особливостей

(психофізіологічних

властивостей,

морально-психологічних

якостей, медичних показників), а також рівня підготовленості до такого виду
діяльності. Серед провідних слід назвати когнітивно-стильову організацію,
структуру мотиваційної сфери, соціальний статус особистості.
Об’єктивні чинники поділяються на дві групи: середовищні та апаратурні.
До середовищних належать чинники зовнішнього середовища (заселеність),
умови ситуації та організації діяльності оператора. До апаратурних – вплив
техніко-технологічної складової системи «людина–машина».
На основі аналізу особливостей індивідуальної діяльності операторів
науковець систематизував модель регуляції індивідуальної діяльності, що
складається з трьох основних контурів:
– предметно-інформаційного, який відображає особливості та ефективність
предметно-інформаційної взаємодії у системі;
– емоційно-мотиваційного,

що

враховує

домінуючу

мотиваційну

спрямованість і вплив технічної складової на структуру сукупних мотивів,
а також особливості вираження ціннісних ставлень до технічних засобів
діяльності, інших людей та до їхніх суджень;
– соціально-ціннісного, спрямованого на забезпечення стимулювання та
активізації розумової працездатності за рахунок використання психологічних
механізмів соціальної регуляції поведінки оператора [190].
Ураховуючи вищезгадані та інші вчення [45; 102; 133; 154], виходячи із
психологічного змісту службової діяльності військових операторів на бойовому
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чергуванні, вважаємо за потрібне проаналізувати чинники психологічної
сумісності бойових обслуг відповідно до:
– сфери операторської (професійної) діяльності;
– сфери міжособистісної взаємодії;
– емоційно-вольової сфери (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Чинники психологічної сумісності військових операторів РЛС
на бойовому чергуванні в аспекті сфер їхньої взаємодії
Сфери взаємодії
військових операторів РЛС

Сфера операторської (професійної)
діяльності

Сфера міжособистісної взаємодії

Емоційно-вольова сфера

Чинники
психологічної сумісності

біологічні;
психофізіологічні;
психологічні;
соціально-психологічні;
предметно-практичні;
чинники бойового чергування
когнітивні;
перцептивні;
комунікативні;
ціннісно-мотиваційні;
службові;
морально-правові
емоційно-почуттєві;
вольові

Сфера операторської (професійної) діяльності – це різновид діяльності
військовослужбовців, що спрямована на досягнення цілей бойового чергування.
Вона характеризується специфічністю своїх завдань, умов, засобів, перешкод та
психологічного змісту. Крім того, має свої психологічні закономірності, певну
внутрішню структуру, цілі, мотиви, способи, через які на її функціонування
здійснюють вплив такі чинники, як-от: воєнно-політичні, воєнно-технічні,
ідеологічні та психологічні, вид озброєння, керівництво підрозділом, виховна
робота, бойова та психологічна підготовка особового складу.
На психологічний зміст і структуру спільної діяльності значною мірою
впливає значущість завдань, що виконуються, підвищена небезпека для здоров’я і
життя військовослужбовця, різні незручності та обмеження. Разом із цим,
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підвищується рівень моральної та юридичної відповідальності за виконання
завдання,

що

потребує

надмірних

психічних

і

фізичних

зусиль

військовослужбовця.
Розглядаючи сферу професійної діяльності військових операторів, слід
виокремити кілька груп чинників їхньої психологічної сумісності.
1. Біологічні

чинники,

які

пов’язані

з

особливостями

задоволення

фізіологічних потреб та значних фізичних навантажень:
– обмежений час відпочинку (сну);
– одноманіття;
– кількість і якість їжі;
– перебування в несприятливих кліматичних умовах;
– постійні фізичні навантаження.
2. Психофізіологічні чинники, зумовлені функціонуванням центральної
нервової системи військовослужбовця:
– сенситивність (чутливість) – властивість, що вказує на поріг чутливості
особистості оператора, при якому найменша сила подразника зумовлює певну
його психічну реакцію;
– реактивність,

що

характеризує

інтенсивність

емоційної

реакції

військовослужбовця на зовнішні або внутрішні стимули однієї і тієї ж сили;
– активність, яка виражається ступенем впливу особистості на зовнішній
світ, здатністю долати перешкоди під час досягнення мети, характеризує здатність
самостійно, свідомо керувати своєю поведінкою;
– темп реакції, що свідчить про швидкість перебігу реакцій і процесів;
– пластичність – ригідність, властивості, які характеризують здатність
військовослужбовця пристосовуватися до мінливої реальності (пластичність) або,
навпаки, інертність і млявість його поведінки (ригідність);
– екстраверсія – інтроверсія, ці властивості свідчать про загальну
спрямованість особистості зовні чи всередину, про зумовленість реакції
діяльності військовослужбовця, яка залежить або від зовнішніх вражень, що
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виникають у певний момент (екстраверсія), або від образів, уявлень і думок,
пов’язаних із минулим і майбутнім (інтроверсія).
3. Психологічні чинники, що зумовлюються обмеженням особистісної
активності та особливостями міжособистісного спілкування й комунікації:
– службова ієрархія, система статусно-рольових взаємин між військовими
операторами;
– регламентація службової діяльності;
– сувора регламентація норм поведінки;
– обмеження реалізації потреб та інтересів;
– обмежений доступ інформації;
– обмеження в можливості спілкування з рідними та друзями;
– налагодження взаємин з незнайомими людьми.
4. Соціально-психологічні

чинники,

пов’язані

з

якістю

виконання

військовослужбовцем службових обов’язків, його громадянською свідомістю:
– розвиток почуття необхідності дотримання вимог статутів, наказів
і військової дисципліни;
– вірність і відданість народу України та Військовій Присязі;
– дотримання правил спілкування і колективної діяльності;
– формування волі особи, почуття гідності;
– здатність взаємоузгоджувати власні інтереси, цінності і потреби із
загальними соціальними цілями і завданнями військової служби.
5. Предметно-практичні чинники, які переважно пов’язані з операторською
діяльністю,

із

формами

організаційно-технологічної

взаємодії

військовослужбовців. Вплив цих чинників нерідко спричиняє виникнення таких
групових явищ, як співпраця, спрацьованість, конкуренція тощо. Вони
характеризують предметно-практичний бік взаємин між військовими операторами
і детерміновані об’єктивною структурою спільної діяльності.
Серед найбільш значущих:
– чинники навколишнього середовища, соціально-економічні та технікотехнологічні характеристики спільної діяльності військовослужбовців;
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– величина обслуги, її композиція та організація;
– рівень операторської підготовленості;
– наявність досвіду операторської діяльності;
– часові характеристики (тривалість взаємин між військовослужбовцями,
пора року і час заступання на бойове чергування);
– чинники, пов’язані зі специфікою завдань, які необхідно виконати тій чи
іншій групі (тип завдання, ступінь важкості тощо).
6. Чинники бойового чергування:
– висока відповідальність за охорону повітряних кордонів країни;
– необхідність грамотного використання зброї та бойової техніки;
– одноманітність і монотонність;
– необхідність перебувати у постійній бойовій готовності.
Сфера міжособистісної взаємодії виникає на основі суб’єктивних
відносин між членами бойової обслуги і будується на службових і моральних
принципах, групових нормах поведінки в умовах бойового чергування,
суб’єктивних установках і стереотипах, почуттях симпатії чи антипатії, довірі чи
недовірі, притяганні чи відштовхуванні, вдячності чи негативізму.
Специфіка операторської діяльності полягає в тому, що вона передбачає
чіткий розподіл завдань між членами бойової обслуги та обов’язкове виконання
кожним своїх обов’язків. Ураховуючи те, що виконання завдань бойового
чергування передбачає колективну форму дій, операторська діяльність потребує
чіткої конкретизації ролей та обов’язків кожного члена обслуги.
Роль –

це

необхідний

для

групи

та

зумовлений

індивідуальними

особливостями особистості тип поведінки (схвалений групою комплекс зразків
поведінки), що пов’язаний з виконанням певної функції. Роль військового
оператора на бойовому чергуванні залежить від системи очікувань, коли кожен
член зміни чекає від товаришів по службі виконання ними певних обов’язків, без
яких неможлива цілеспрямована ефективна спільна діяльність. З роллю оператора
тісно пов’язаний його статус, тобто владні повноваження, якими особа
розпоряджається відносно інших членів групи.
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Залежно

від

виду взаємовідносин (ділові та міжособистісні) слід

виокремити формальну (службову) і неформальну (неслужбову) структуру групи.
Формальна

структура

відображає

взаємодію

військових

операторів

за

службовими, офіційними ознаками. Службові взаємостосунки закріплюються
функціональними обов’язками, що закладені у військових статутах, наказах,
інструкціях

тощо.

Неформальна

–

визначається

системою

емоційно-

опосередкованих зв’язків: симпатією і антипатією, дружбою, довірою тощо.
Важливою ознакою боєздатної обслуги є перевага службових взаємин над
неслужбовими. Не менш важливим є знання тих ціннісних орієнтацій, на яких
базуються неформальні взаємини військових операторів. Саме вони створюють
позитивний психологічний клімат бойової обслуги, який є основою її стабільності
та ефективності. В ідеалі службові та неслужбові стосунки військових операторів
повинні

бути

взаємодоповнювальними

та

сприяти

якісному

виконанню

поставлених завдань.
У сфері міжособистісної взаємодії військових операторів вважаємо за
необхідне виокремити низку чинників, котрі зумовлюють їхню психологічну
сумісність.
1. Когнітивні чинники, представлені особливостями пізнавальної організації
і функціонування військових операторів, які відображаються у характеристиках
їхньої мисленнєвої діяльності, параметрах стилів усвідомлення. Їх гармонійне
поєднання визначає ефективність процесу пошуку необхідного рішення. Ці
характеристики безпосередньо впливають на процес формування цілі, плану і
змісту міжособистісної взаємодії, зумовлюють здатність передбачати її перебіг,
прогнозувати результати дій та управляти ними в міру їх виконання.
Провідним чинником виступає когнітивно-стильова організація особистості
військовослужбовця, яка зумовлює процесуальні та продуктивні характеристики
службової діяльності. Особливості перебігу інтелектуальної діяльності тісно
пов’язані з властивостями нервової системи військовослужбовця. Тип нервової
системи безпосередньо не впливає на результати розумової діяльності, але
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визначає характер її функціонування, зокрема інтелектуальну витривалість,
розумове напруження, засоби саморегуляції тощо.
В умовах бойового чергування індивідуальні особливості пізнавальної
діяльності військових операторів характеризуються своєрідністю проявів і
способів

побудови

прогнозів

розвитку

проблемних

ситуацій.

Тому

на

психологічну сумісність бойової обслуги впливає і рівень інтеграції засобів
когнітивного аналізу та переробки інформації, і єдність програмних орієнтацій
членів обслуги, які визначають пізнавальні перспективи розвитку проблемних
ситуацій. Взаєморозуміння, а також взаємовідносини і взаємодія у процесі
бойового чергування значною мірою залежать від узгодженості думок військових
операторів відносно напрямів пошуку можливих рішень і оцінки наслідків їхнього
прийняття.
Розуміння та оцінка товариша залежать від точності відображення його
когнітивних структур і схожості ціннісно-нормативних систем регуляції процесів
досягнення мети. У цьому випадку великого значення набуває побудова єдиної
системи програмних орієнтацій пізнавальних перспектив для всіх членів бойової
обслуги.
2. Перцептивні чинники психологічної сумісності бойової обслуги пов’язані
з характером сприйняття та відображення військовими операторами один одного
під

час

виконання

поставлених

завдань.

Вони

характеризують

процес

відображення предметів і явищ навколишнього світу під безпосереднім впливом
фізичних подразників на рецептори органів чуття. В умовах чергування цей
процес ускладнюється дефіцитом інформації і тим, що суб’єкти та об’єкти
службової діяльності задаються відповідними наказами та інструкціями.
Під

впливом

зазначених

чинників

міжособистісні

взаємовідносини

набувають суб’єктивного характеру, оскільки сприймання військовослужбовцем
товариша по службі залежить від попереднього досвіду. Фізіологічною основою
такого відображення є взаємодія різних аналізаторних систем або окремих частин
одного й того самого аналізатора та утворення на основі цього умовних рефлексів
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на комплексні подразники, унаслідок чого в особи виникає образ предмета чи
явища в цілому.
Аналізуючи перцептивні чинники міжособистісної взаємодії військових
операторів на бойовому чергуванні, слід звернути увагу на явище апперцепції. Як
ішлося вище, сприймання товаришів по службі залежить від попереднього
досвіду, від загального змісту психічної діяльності військовослужбовця та його
індивідуальних особливостей, а також від специфіки операторської професії.
3. Комунікативні чинники характеризують активність спілкування у бойовій
обслузі та стан міжгрупових взаємин. Зумовлюючи активність психологічних
взаємозв’язків

між

військовослужбовця:

військовослужбовцями,
відкритість,

доступність,

вони

формують

впевненість

у

такі

риси

собі

тощо.

Комунікативні чинники проявляються в результаті інформаційного обміну і
зумовлені рівнем замкнутості тієї чи іншої групи (чи осіб у групі), а також її
автономністю. Особливого значення такі характеристики набувають в умовах
бойового чергування, коли мала група військовослужбовців тривалий час
ізольована від звичайного кола спілкування (товаришів, побратимів, друзів,
рідних і знайомих).
4. Ціннісно-мотиваційні

чинники

характеризують

систему

групових

взаємозв’язків, яка вказує на ступінь спільності поглядів, переконань, оцінок,
установок і позицій членів обслуги щодо найбільш важливих об’єктів (завдань,
подій, умов тощо). Це ті чинники, що зумовлюють однорідність (чи відмінність)
оцінок у міжособистісній і професійній сферах стосовно цілей і завдань спільної
операторської діяльності.
В умовах бойового чергування ціннісно-мотиваційна спрямованість
кожного військовослужбовця відіграє провідну роль у формуванні й розвитку
мотиваційно-ціннісної сумісності бойової обслуги. При консолідації позитивних
ставлень до виконання завдань і служби відбувається посилення мотивації
кожного військовослужбовця зокрема і всієї обслуги у цілому. Спрямованість
мотивації може виражатись через орієнтацію особистості військовослужбовця на
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особистісний успіх (на себе), на колективний результат (на групу) і на досягнення
успіху в службовій діяльності (на завдання).
5. Службові чинники психологічної сумісності військових операторів
пов’язані з процесом виконання службових обов’язків як на бойовому чергуванні,
так і в повсякденній діяльності. Міжособистісна взаємодія в таких умовах
передбачає неухильне виконання бойових і службових обов’язків і ролей. Така
взаємодія офіційно затверджена відповідними керівними документами: законами,
наказами, статутами, інструкціями тощо.
6. Морально-правові чинники пов’язані з моральною та правовою свідомістю
військових операторів, яка виникає в результаті синтезу всіх суспільних взаємин
та їхніх реальних проявів у службовій діяльності. У цій площині поведінка та
вчинки

військовослужбовця

розглядаються

з

точки

зору

дотримання

загальнолюдських принципів. Правова свідомість оператора характеризує його
ставлення до групових норм і правил, а також до встановлених законів, вимог,
розпоряджень

та

інструкцій

щодо

несення

бойового

чергування.

Вона

проявляється в мірі відповідальності, дисциплінованості та вірності службовому
обов’язку.
Моральна свідомість характеризує психологічні установки особистості, які
стосуються етичної сторони поведінки військовослужбовців. Вона визначає
оцінку власної активності та вчинків товаришів по службі із загальнолюдської
позиції і проявляється в таких особистісних рисах, як гідність, чесність,
порядність тощо.
Емоційно-вольова

сфера

є

найважливішим

складником

психічної

діяльності військовослужбовця. До неї належать емоції та почуття військового
оператора, що визначають спрямованість дії та волю, які зумовлюють
самодетермінацію, саморегуляцію діяльності та різних психічних процесів.
Доцільно виокремити чинники, властиві емоційно-вольовій сфері.
1. Емоційно-почуттєві чинники пов’язані з природними властивостями
військовослужбовців (тип нервової системи (темперамент); фізична витривалість;
працездатність, емоційна стійкість тощо) і значною мірою визначають їхній
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психічний стан. Ці чинники впливають на міжособистісні взаємини осіб,
визначають обопільну симпатію та формування почуттів прийняття, ненависті,
байдужості тощо. Емоційно-почуттєві чинники зумовлюють спрямованість
поведінки військових операторів, бажання (мотивацію) брати участь у спільній
діяльності, відчувати задоволеність від неї.
В

умовах

бойового

чергування

взаємодія

військових

операторів

супроводжується зміною емоційних станів. Тенденція сприймати інших з
емоційним забарвленням вказує на взаємозумовленість когнітивної та афективної
складової міжособистісної взаємодії. Взаємозв’язок цих компонентів особистості
проявляється у співвідношенні його оцінок і самооцінок.
М. Обозов указує на те, що співвідношення величин оцінок і самооцінок
індивіда своєрідно впливає на сумісність групи [144]. Відтак варто припустити,
що в сумісних бойових обслугах оцінки товаришів вищі, ніж самооцінки.
У несумісних – показники самооцінок вищі, ніж оцінок. Підвищення рівня
самооцінок свідчить про зміну спрямованості військових операторів «на себе».
Вплив емоційно-почуттєвих властивостей військових операторів на їхню
сумісність посилюється в умовах використання технічних систем. На думку
Ю. Трофімова, суха, стандартна мова технічних систем не дає змоги виявитися
всій гамі відчуттів, настроїв і ставлень особистості до предметного світу або
людського оточення. Чуттєвий компонент притаманний кожному актові взаємодії,
і нехтування ним призводить до порушень у структурі спілкування, викликаючи
почуття незадоволеності, що негативно позначається на ефективності всієї
діяльності [190, с. 167].
2. Вольові

чинники

характеризують

свідому

регуляцію

військовим

оператором своєї поведінки і діяльності, що проявляється в умінні долати
внутрішні і зовнішні перешкоди при виконанні завдань бойового чергування. У
якості внутрішніх, чи суб’єктивних, перешкод можуть виступати втома, бажання
відволіктись, страх, сором, лінь, інертність тощо. Прикладом зовнішніх перешкод
можуть бути відсутність засобу для виконання завдання, наявність протидії інших
військовослужбовців тощо.
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В умовах бойового чергування на психологічну сумісність обслуги впливає
індивідуальний набір вольових якостей військового оператора, що містить
цілеспрямованість,

самовладання,

витримку,

наполегливість,

рішучість,

дисциплінованість тощо.
Цілеспрямованість характеризується чіткістю мети, завдань, неухильним
прагненням до їхнього досягнення, незважаючи на труднощі бойового
чергування.
Самовладання – це вміння стримувати свої почуття, гальмувати імпульсивні
дії, підпорядковувати себе поставленій меті.
Наполегливість дає змогу військовому операторові продовжувати діяльність
у найскладніших умовах, незважаючи на невдачі й перешкоди.
Рішучість дозволяє виконати прийняте рішення без зайвих вагань.
Дисциплінованість характеризується усвідомленим, точним і своєчасним
виконанням обов’язків. Вона втілюється в умінні підпорядковувати свої дії
потребам військової служби, завданням бойової обслуги.
Таким чином, спільна діяльність операторів РЛС на бойовому чергуванні,
а також виконання повсякденних службових завдань зумовлюються чинниками
операторської

(професійної),

міжособистісної

та

емоційно-вольової

сфер

взаємодії військовослужбовців. Усі вони відграють важливу роль у становленні
малої групи операторів як суб’єкта діяльності, формуванні позитивного,
здорового психологічного клімату, стійкого колективного настрою підрозділу в
цілому і бойової готовності кожної обслуги зокрема.

Висновки до першого розділу
Проведено психологічний аналіз спільної діяльності військових операторів
Повітряних Сил Збройних Сил України, які перебувають на бойовому чергуванні.
З’ясовано сутність психологічної сумісності та здійснено її узагальнення щодо
спільної діяльності військових операторів РЛС під час виконання ними завдань
бойового чергування.
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Аналіз існуючих наукових підходів щодо дослідження феномену спільної
діяльності людини засвідчив, що ця тематика викликає широкий дослідницький
інтерес на різних рівнях наукового пізнання: філософському, психологічному,
педагогічному, загально та конкретно науковому, що вказує на її значущість.
Ученими підкреслюються особливості спільної діяльності в ланці взаємодії
«людина–людина». Зазначається, що спільна діяльність військового оператора
РЛС на бойовому чергуванні має складну ієрархічну будову, є багаторівневою
динамічною структурою приймання, переробки, видачі та контролю інформації на
основі зовнішніх і внутрішніх розумових дій.
Розглянуто динаміку працездатності військових операторів РЛС на
бойовому чергуванні та надано детальну характеристику типових завдань, які
ними вирішуються. Виходячи з психологічного аналізу діяльності операторів РЛС
на

бойовому

чергуванні,

визначено

професійно

важливі

якості

військовослужбовців, які зумовлюють їхню психологічну сумісність.
Окреслено основні наукові підходи у вивченні психологічної сумісності
військових операторів РЛС під час виконання службових завдань в особливих
умовах. При цьому психологічна сумісність розглядається як: оптимальне
поєднання якостей людей у процесі взаємодії (С. Максименко); явище, що
зумовлене

поведінковими

характеристиками

членів

групи

(В. Смелсер,

В. Хейторн); схожість партнерів по взаємодії (К. Девіс, Л. Карамушка); результат
мотивації групового членства (Д. Картрайт); здатність членів групи до спільної
діяльності (Ю. Трофімов); спрацьованість та взаємодоповнюваність членів групи
(Р. Кричевський); прагнення особистості реалізувати в групі свої інтереси,
потреби, цілі (Г. Андреєва, В. Москаленко).
Визначено зміст понять «колективний суб’єкт» та «психологічна сумісність
бойового розрахунку». Встановлено, що колективний суб’єкт – це не окремо
взятий індивід, а сукупність психологічно сумісних осіб, які взаємопов’язані між
собою спільною метою і діють, як єдине ціле.
Обґрунтовано найбільш важливі характеристики психологічно сумісного
бойового розрахунку операторів РЛС як колективного суб’єкта діяльності, серед
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яких:

згуртованість,

неконфліктність,

взаємодопомога

і

взаємопідтримка,

мотивованість та взаємоузгодженість.
Аналіз поглядів на природу психологічної сумісності у вітчизняній та
зарубіжній літературі дає підстави стверджувати, що її доцільно розглядати з
позицій структурного, функціонального й адаптивного підходів, які в своїй
сукупності надають цьому явищу певну узагальненість і вимагають подальшого
наукового вивчення.
Результати дослідження надали змогу охарактеризувати психологічну
сумісність як важливу здатність членів групи до спільної діяльності, що базується
на їхньому оптимальному поєднанні. Вона зумовлюється як подібністю, так і
відмінністю певних індивідуально-психологічних властивостей осіб. Внаслідок
такої подібності та взаємодоповнюваності й формується цілісність групи, яка має
змогу функціонувати як суб’єкт діяльності.
Виокремлено найбільш важливі механізми виникнення психологічної
сумісності військових операторів РЛС, основу яких складають: ідентифікація
особистості,

емпатійність,

рефлексія,

атракція,

каузальна

атрибуція

та

стереотипізація.
Виходячи із психологічного змісту службової діяльності військових
операторів РЛС на бойовому чергуванні, встановлено чинники психологічної
сумісності бойових обслуг відповідно до сфери операторської (професійної)
діяльності, а також міжособистісної та емоційно-вольової сфери.
Список використаних джерел до першого розділу: [1; 4; 5; 7; 11; 15; 18; 27;
45; 55; 58; 67; 68; 69; 76; 78; 80; 96; 101; 102; 103; 104; 115; 119; 127; 131; 143; 144;
145; 146; 147; 148; 150; 165; 172; 174; 178; 190; 191; 202; 205; 206; 207; 208; 209;
210; 211; 212; 213].
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РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ
ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАТОРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ

Емпіричне

дослідження

психологічної

сумісності

операторів

РЛС

проводилося на базі військової частини А 1789 Повітряних Сил Збройних Сил
України, що дислокується в м. Василькові Київської області. Цей підрозділ
належить до Об’єднаних сил швидкого реагування і забезпечує захист
найважливіших об’єктів нашої держави та її столиці.
Експериментальне

дослідження

складалося

з

трьох

етапів:

констатувального, формувального та контрольного.
Констатувальний етап експерименту спрямовувався на:
– визначення рівня актуальності проблеми психологічної сумісності серед
військовослужбовців;
– виявлення

показників

успішності

спільної

діяльності

військових

операторів РЛС на бойовому чергуванні;
– встановлення критеріїв та показників психологічної сумісності військових
операторів РЛС на бойовому чергуванні;
– дослідження індивідуально-психологічних якостей військових операторів
РЛС, що здійснюють найбільш значущий вплив на формування їхньої
психологічної сумісності на бойовому чергуванні.
До участі в констатувальному етапі експерименту було залучено
50 командирів і начальників різних рівнів, а також 112 військових операторів, які
виконували завдання бойового чергування в складі 50 малих груп (діад). Ці
чергові обслуги комплектувалися без урахування психологічної сумісності їхніх
членів і були розподілені на дві вибірки (по 25 операторів у кожній): перший
набір – оператори тільки старшого призову (56 осіб, які забезпечували
30 навчальних вильотів); другий набір – військовослужбовці обох призовів
(56 осіб, які забезпечували 31 навчальний виліт).

66
2.1. Практична значущість проблеми психологічної сумісності осіб
у військовому колективі
З метою з’ясування загального ставлення командирів різного рівня та
операторів РЛС до проблеми психологічної сумісності було підготовлено анкету
(Додаток А).

За

час

проведення

дослідження

було

опитано

162 військовослужбовці, серед них: 50 офіцерів та 112 операторів, які виконували
завдання бойового чергування в складі 50 бойових обслуг.
Результати опитування подано в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Результати анкетування військовослужбовців, %
Запитання та варіанти відповідей

Оператори

Експерти

1. Яка з перелічених характеристик спільної діяльності здійснює, на Вашу думку, найбільший вплив на
успішність бойового чергування військових операторів?
а) Згуртованість групи;
22
25
б) психологічна сумісність;
76
70
в) безконфліктність.
2
5
2. Який чинник спільної діяльності здійснює, на Вашу думку, провідний вплив на успішність бойового
чергування військових операторів?
а) Суб’єктивний (людський чинник);
62
70
б) об’єктивний (навколишнє середовище, технічний стан обладнання
38
30
тощо).
3. Який компонент психологічної структури спільної діяльності військових операторів здійснює, на
Вашу думку, провідний вплив на успішність бойового чергування?
а) Ціль;
28
12
б) спільні дії;
36
56
в) результат.
36
32
4. Яка складова міжособистісних взаємовідносин відіграє, на Вашу думку,
провідну роль у виникненні та розвитку психологічної сумісності між військовими операторами?
а) Соціальна (міжособистісна);
18
12
б) емоційно-вольова (афективна);
34
24
в) практично-діяльнісна.
48
64
5. Які критерії психологічної сумісності військових операторів є, на Вашу думку, провідними?
а) Когнітивний (рівень взаєморозуміння);
70
80
б) емоційний (рівень співпереживання і співчуття);
26
8
в) професійний (рівень взаємоузгодженості дій).
4
12
6. Яка характеристика є, на Вашу думку, найбільш суттєвою ознакою психологічної сумісності?
а) Згуртованість;
28
32
б) мотивованість;
6
в) взаємодопомога і взаємопідтримка;
48
68
г) неконфліктність;
6
д) взаємоузгодженість.
12
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Продовження табл. 2.1
Запитання та варіанти відповідей

Оператори

Експерти

7. Які сфери взаємодії військовослужбовців найбільш впливають, на Вашу думку, на їхню психологічну
сумісність у процесі несення бойового чергування?
а) Сфера операторської діяльності;
21
12
б) сфера міжособистісної взаємодії;
56
64
в) емоційно-вольова сфера.
23
24
8. Чи можна підвищити, на Вашу думку, успішність виконання військовослужбовцями завдань
бойового чергування за рахунок комплектації бойових обслуг за принципом психологічної сумісності?
а) Так;
88
90
б) ні.
12
10
9. Чи впливає психологічна сумісність військових операторів на успішність виконання ними завдань
бойового чергування?
а) Не впливає;
4
б) має незначний вплив;
32
20
в) дуже впливає.
68
76
10. Висловте ступінь Вашого задоволення рівнем психологічної сумісності військовослужбовців
на бойовому чергуванні Вашого підрозділу?
а) Задоволений;
60
64
б) не задоволений.
40
36

Одним із важливих було запитання анкети (1), що стосувалося проблеми
спільної діяльності військових операторів, точніше, визначення найбільш
значущої

характеристики

спільної

діяльності

військовослужбовців,

котрі

виконують завдання бойового чергування. У перелік цих характеристик входили
такі: згуртованість; відкритість; безконфліктність; стійкість; толерантність;
психологічна сумісність групи [69].
Ставлення до означеної проблеми у двох вибірках військовослужбовців
виявилося практично однаковим. Незначний відсоток опитаних (2 % підлеглих і
5 % командирів) віддали свою перевагу такій груповій характеристиці, як
безконфліктність групи.
Згуртованість малої групи операторів, яка несе бойове чергування, є, на
думку опитаних, більш значущою характеристикою спільної діяльності: 22 %
вибірки підлеглих і 25 % військових командирів вибрали саме цю характеристику
найвпливовішою під час виконання завдань бойового чергування.
Переважна більшість респондентів обох вибірок (76 % операторів і 70 %
начальників)

вказали

на

те,

що

психологічна

сумісність

є

провідною

характеристикою спільної діяльності військовослужбовців, які виконують

68
завдання бойового чергування. Одержані результати вказують на те, що груповий
феномен психологічної сумісності чергової обслуги є актуальною проблемою, яка
вимагає

відповідного

теоретичного

обґрунтування

та

експериментальної

перевірки.
Суттєвий

інтерес

викликало

запитання

(2)

щодо

ставлення

військовослужбовців до основних чинників, які впливають на процес виконання
завдань бойового чергування. Чинники (об’єктивний і суб’єктивний) було обрано
згідно з класифікацією Ю. Трофімова [190]. На думку 70 % опитаних військових
командирів та начальників, провідну роль у боєздатності військового підрозділу
відіграє суб’єктивний (людський) чинник.
На відміну від командирів і начальників, військові оператори дещо більшої
ваги (38 %) надають об’єктивним чинникам, що впливають на успішність
виконання поставлених завдань (тоді як експерти – 30 %). У той же час 62 %
опитаних респондентів цієї вибірки провідним чинником бойового чергування
вважають суб’єктивний.
Наступне запитання анкети (3) було спрямоване на визначення ставлення
респондентів до компонентів психологічної структури спільної діяльності
військовослужбовців, які несуть бойове чергування. За основні складові
психологічної структури спільної діяльності було взято компоненти, які
обґрунтував А. Журавльов, – це єдині цілі та мотиви, спільні дії та результат [68].
У результаті опитування з’ясовано, що провідним елементом психологічної
структури спільної діяльності виявилися спільні дії військових операторів РЛС.
Переважна більшість командирів (56 %) вважають найбільш значущими елементи
спільної діяльності, які спрямовані на виконання поставлених завдань, а саме:
обопільні дії членів бойової обслуги.
На переконання власне військових операторів, провідними складовими
психологічної структури службової діяльності військовослужбовців є як спільні
дії, так і результат. У тій же вибірці 36 % опитаних вказали на те, що успішність
виконання

завдань

бойового

чергування

в

рівній

мірі

залежить

від

взаємоузгодженості індивідуальних дій членів бойової обслуги, а також від
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результату виконання поставлених завдань. Про значущість загального результату
як складової психологічної структури спільної діяльності військових операторів
свідчать результати

опитування

групи

командирів і начальників (32 %

респондентів).
Дещо менша значущість, на думку респондентів обох вибірок, такої
складової, як спільна мета бойової діяльності. Зокрема, 28 % опитаних підлеглих
та 12 % військових начальників вважають провідним елементом психологічної
структури спільної діяльності військових операторів чітко спланований і
визначений результат, якого намагається досягнути бойова обслуга на чергуванні.
Беручи до уваги таку складову психологічної структури спільної діяльності
військовослужбовців, як єдиний мотив, слід підкреслити, що жодний із опитаних
респондентів обох вибірок не відзначив його як провідний. Причина такого стану
речей, імовірно, полягає у співвідношенні індивідуальної та групової мотивації
спільної діяльності військовослужбовців чи взаємозалежності цілей і мотивів
цього виду активності операторів. Вважаємо, це пояснюється тим, що виконання
поставлених завдань військовими операторами бойових змін та обслуг на
чергуванні зумовлюється одним загальним мотивом – це намагання своєчасно та
сумлінно виконувати свій службовий обов’язок.
Наступне запитання (4) полягало у виявленні провідної складової
міжособистісних взаємин військових операторів РЛС на бойовому чергуванні,
яка, так чи інакше, впливає на виникнення й розвиток психологічної сумісності
осіб. На думку військових начальників, провідною складовою, яка зумовлює
виникнення й розвиток психологічної сумісності, є практично-діяльнісна (64 %
опитаних респондентів). Менш значущою виявилася емоційна (24 % опитаних) та
міжособистісна
результати

(12 %

опитування

респондентів).
військових

Дещо

подібними

операторів:

виявилися

практичний

також

компонент

підкреслили 48 % досліджуваних, афективний – 34 % і міжособистісний – 18 %
військовослужбовців.
Підсумовуючи отримані результати, слід підкреслити, що провідну роль у
виникненні й розвитку психологічної сумісності військових операторів відіграють
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дії та вчинки, а також такі особливості їхнього спілкування та взаємодії, як
частота, інтенсивність і зміст (56 % від загальної кількості досліджуваних).
Другою вагомою складовою виявилася та, що стосується результатів
взаємного обміну почуттями, настроями та іншими емоційними проявами
військовослужбовців на бойовому чергуванні. Як вважає 29 % опитаних
респондентів,

саме

позитивні

емоційні

передумови

спонукають

військовослужбовця до взаємоузгодженої діяльності з товаришами по службі,
допомагають йому долати труднощі бойового чергування.
Найменш впливовою у цьому аспекті складовою, на думку всіх
військовослужбовців, виявилася та, що проявляється у процесі міжособистісної
взаємодії (15 % загальної вибірки).
Наступне
встановлення

запитання (5)
провідного

розробленої

критерію

анкети

психологічної

було

спрямоване

сумісності

на

військових

операторів на бойовому чергуванні. Серед основних було обрано: когнітивний
(рівень взаєморозуміння), емоційний (рівень співпереживання і співчуття),
професійний (рівень взаємоузгодженості дій).
Переважна більшість опитаних респондентів 75 % (серед яких 70 %
підлеглих і 80 % командирів) вважають провідним критерієм психологічної
сумісності військових операторів РЛС когнітивний, тобто наявність між ними
взаєморозуміння. Іншими словами, наявність однорідності суб’єктивних вражень
партнерів один про одного і відповідності цих суджень об’єктивним властивостям
осіб є найбільш значущою ознакою психологічної злагодженості бойової обслуги.
Стосовно

інших

критеріїв

цього

групового

феномену,

відповіді

досліджуваних різняться. Так, на думку військових операторів, більш важливою
ознакою

оптимального

психологічного

складу

обслуги

є

наявність

співпереживання та співчуття у групі (26 % опитаних), менш важливим є стан
взаємоузгодженості військовослужбовців між собою (4 % респондентів). У свою
чергу, командири та начальники вважають рівень взаємоузгодженості значно
важливішим індикатором психологічної сумісності військових операторів (12 %
досліджуваних), ніж рівень співпереживання та співчуття (8 % вибірки).
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Отже, загальна вибірка опитаних респондентів засвідчила, що більша роль
відводиться здатності зрозуміти почуття й наміри свого товариша, уміння
розділити з ним усі труднощі (17 % досліджуваних). Своєрідна активність
особистості військового оператора РЛС, спрямована на іншого члена бойової
обслуги, яка передбачає зміну його поведінки, думок і відчуттів, а саме міра
взаємоузгодженості дій, виявилася менш значущою у процесі виникнення та
розвитку психологічної сумісності військовослужбовців (8 % опитаних).
Поряд із визначенням провідного індикатора психологічної сумісності
військових операторів на бойовому чергуванні не менш важливим було
виокремлення найважливіших психологічних характерник бойової обслуги як
суб’єкта діяльності, цьому було присвячене запитання (6). За основні взято
характеристики,
мотивованість,

обґрунтовані

у

неконфліктність,

підрозділі 1.1,

а

саме:

взаємоузгодженість,

згуртованість,

взаємодопомога

і

взаємопідтримка.
Переважна більшість опитаних респондентів вважає, що провідною
характеристикою

оптимального

психологічного

складу

групи

військових

операторів є взаємодопомога і взаємопідтримка (68 % експертів і 48 % підлеглих).
Таким чином, здатність членів бойової обслуги до взаємовиручки в процесі
забезпечення бойового чергування, на думку військовослужбовців, є тією
груповою характеристикою, яка в першу чергу свідчить про наявність у групі
психологічної сумісності.
Наступною характеристикою сумісності бойової обслуги є, на думку
досліджуваних, згуртованість групи – 32 % опитаних командирів і 28 %
військових операторів вважають цю характеристику найбільш значущою.
Згуртованість проявляється в тому, що всі зусилля членів бойової обслуги
поєднані прагненням досягти соціально-важливих цілей. Крім того, згуртованість
групи виражає перш за все реально існуючі соціальні тенденції в діяльності групи.
Необхідно також вказати на ще один результат, що стосується характерних
рис феномену, що досліджувався. Йдеться про взаємоузгодженість групи. На
переконання 12 % опитаних військових операторів, якість забезпечення бойового
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чергування та результати такої активності є найбільш значущими ознаками
оптимальної психологічної структури діади.
Чергове запитання (7) анкети було спрямоване на визначення сфери
активності військовослужбовця, яка найбільше впливає на виникнення й розвиток
психологічної сумісності бойової обслуги. Переважна більшість опитаних
військових командирів та операторів (64 та 56 % відповідно) провідною в
означеному відношенні вважають сферу міжособистісної взаємодії.
Якщо брати до уваги відповіді всіх респондентів, то 60 % опитаних
переконані, що найбільший вплив на психологічну узгодженість бойових обслуг
здійснює саме сфера міжособистісної взаємодії військових операторів. Емоційновольова та сфера операторської діяльності у цьому взаємозв’язку, на думку
досліджуваних, виявилися менш значущими – 16,5 та 23,5 % відповідно.
Три наступні запитання (8), (9), (10) анкети спрямовані на визначення
ставлення опитуваних до проблеми психологічної сумісності військових
операторів на бойовому чергуванні як такої.
Актуальність дослідження феномену психологічної сумісності військових
операторів в особливих умовах підтверджують такі результати анкетування. На
запитання (8)

щодо

можливості

підвищення

успішності

забезпечення

військовослужбовцями завдань бойового чергування за рахунок комплектації
чергових обслуг за принципом психологічної сумісності, 90 % начальників і 88 %
підлеглих у своїх анкетах дали ствердну відповідь. Лише 11 % від загальної
кількості респондентів вважають, що психологічна сумісність військових
операторів не впливає на успішність праці малої групи.
На запитання (9), у якому йшлося про те, чи впливає феномен спільної
діяльності на успішність виконання поставлених завдань бойової обслуги, 72 %
військовослужбовців відповіли, що такий вплив є дуже значущим (76 %
начальників і 68 % підлеглих). Проте 26 % (20 % командирів і 32 % військових
операторів РЛС) зазначили, що вплив психологічної взаємоузгодженості групи є
незначним. Важливо підкреслити, що лише 4 % начальників (а це 2 % від
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загальної кількості респондентів) вважають, що психологічна сумісність бойової
обслуги не впливає на успішність виконання нею поставлених завдань.
Ще одне запитання анкети (10) було спрямоване на визначення ступеня
задоволеності військовослужбовців рівнем психологічної сумісності бойових
обслуг їхнього підрозділу. У цілому, більше половини опитаних задоволені
рівнем

психологічної

взаємоузгодженості

спільної

діяльності

військових

операторів РЛС на бойовому чергуванні (64 % командирів і 60 % підлеглих).
З іншого боку, 38 % опитаних вважають, що цей показник слід значно
підвищити. Таким чином, наукового обґрунтування проблеми, яка вивчалася,
вимагає сама практика, оскільки і командири, і їхні підлеглі вказують на те, що
психологічна сумісність бойової обслуги є найбільш значущою характеристикою
службової діяльності операторської обслуги.
Підсумовуючи результати анкетування експертів і військових операторів,
слід звернути увагу на статистично значущі відмінності відповідей респондентів.
Використовуючи t-критерій для незалежних вибірок, було визначено запитання,
за якими між операторами й експертами є статистично значущі відмінності, а за
якими – немає.
Виявлено, що найбільш значущі відмінності у відповідях респондентів на
такі запитання: «Який компонент психологічної структури спільної діяльності
військових операторів здійснює, на Вашу думку, провідний вплив на успішність
бойового чергування?»; «Які критерії психологічної сумісності військових
операторів є, на Вашу думку, провідними?»; «Яка характеристика є, на Вашу
думку, найбільш суттєвою ознакою психологічної сумісності?» Про статистичну
достовірність указаних відмінностей свідчить p-рівень значущості, який не
перевищує 0,05.
Наступне

завдання

констатувального

етапу

експериментального

дослідження полягало у визначення критеріїв успішності службової діяльності
досліджуваних.
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2.2. Показники успішності спільної діяльності військових операторів
радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні
Більшість досліджень інженерної психології, ергономіки, психології праці
та інших наукових дисциплін, що вивчають людину у процесі діяльності,
спрямовані на підвищення ефективності праці [11; 98; 114; 117; 127; 146; 147; 178;
191 та інші]. Зважаючи на те, що великий відсоток цих праць проведений на
робочих бригадах, проблема таких досліджень стала формулюватися як проблема
продуктивності праці. Було виявлено певні загальні характеристики успішності
діяльності групи, залежність її ефективності від згуртованості, стилю керівництва,
способу прийняття групових рішень тощо.
Ураховуючи

специфіку комплектування

бойових

обслуг

військових

операторів РЛС для забезпечення бойового чергування, винятково важливим є
визначення критеріїв і показників успішності спільної діяльності військових
операторів.

Бойове

чергування

являє

собою

специфічну

діяльність

військовослужбовців щодо забезпечення високої готовності бойової техніки та
зброї. Її мета – попередження несподіваного початку воєнних дій і своєчасного
відбиття агресії.
Вивчаючи

спільну

діяльність

військових

операторів

на

бойовому

чергуванні, вважаємо за потрібне впорядкувати показники групової успішності
відповідно до таких критеріїв, які б характеризували суспільну (світоглядну)
спрямованість військовослужбовців, рівень їхньої бойової, професійної та
психологічної готовності (табл. 2.2).
Перший

критерій

оцінки

відображає

наявність

у

групі

військовослужбовців спільного розуміння важливих для показників (речей та
явищ). Суспільно корисна, усвідомлена кожним військовослужбовцем службова
діяльність, спрямована на підтримання постійної бойової готовності підрозділу, є
значущим критерієм успішності спільної діяльності військових операторів РЛС.
Показниками цього критерію, на нашу думку, є усвідомлення військовими
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операторами цілей і завдань бойового чергування та їхнє сприйняття, суспільна
активність, а також ставлення до службових обов’язків на бойовому чергуванні.
Таблиця 2.2
Критерії оцінки та показники успішності спільної діяльності
військових операторів РЛС на бойовому чергуванні
Критерії оцінки
1. Суспільно-корисна,
усвідомлена діяльність

2. Бойова готовність
3. Професійна
(операторська)
готовність

4. Психологічна
готовність

5. Загальна оцінка
за льотну зміну

Показники
 Усвідомлення мети й завдань бойового чергування та їхнього
сприйняття;
 ставлення до службових обов’язків на бойовому чергуванні;
 суспільна активність.
 Своєчасність виконання завдань бойового чергування;
 точність виконання завдань бойового чергування.
 Ступінь повноти засвоєння операторських знань, навичок і
вмінь;
 ступінь усвідомленості засвоєних операторських знань;
 ступінь реалізації засвоєних операторських знань, навичок і
вмінь.
 Рівень сформованості ціннісно-мотиваційного компонента;
 рівень сформованості орієнтовно-мобілізаційного компонента;
 рівень сформованості емоційно-вольового компонента;
 рівень сформованості пізнавально-оцінювального компонента.
 Відмінно;
 добре;
 задовільно;
 незадовільно.

Чітке усвідомлення мети і завдань бойового чергування являє собою
ідеально сформований майбутній результат, якого прагне досягнути обслуга. Як
уже вказувалося, операторська діяльність має колективний характер і складається
з індивідуальних дій кожного оператора. Саме тому важливим є чітке
усвідомлення кожним значущості власної діяльності, адекватне сприйняття тих
завдань, що стоять перед ним особисто, і розуміння того, що від успішності його
дій залежить загальний успіх бойової обслуги.
Ставлення військовослужбовців до службових обов’язків на бойовому
чергуванні (моральна та правова свідомість) характеризує відношення оператора
до себе і до товаришів по службі, до військового колективу, до Збройних Сил
України в цілому. Важливим є усвідомлення свого призначення у суспільстві,
уміння оцінювати власні вчинки, знання своїх прав та обов’язків. Іншими
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словами, це моральна та правова свідомість військовослужбовця, що визначає
його життєву позицію і морально-психічну стійкість у стресових ситуаціях.
Суспільна активність характеризує зацікавленість військовослужбовця у
виконанні завдань бойового чергування; його прагнення захищати інтереси
українського народу та держави. Яскравим прикладом цього показника є
готовність військовослужбовця пожертвувати власним благом заради суспільної
користі.
Другим критерієм, що характеризує успішність виконання військовими
операторами завдань бойового чергування, є рівень бойової готовності.
Ураховуючи те, що життєдіяльність підрозділів здійснюється в екстремальних
умовах і успішність виконання завдань іноді залежить від миттєвостей, якісні та
кількісні характеристики результатів службової діяльності відіграють провідну
роль у процесі чергування. Відповідно до цього критерію успішності спільної
праці військових операторів слід виокремити такі показники:
– своєчасність виконання поставлених завдань;
– точність (безпомилковість) виконання бойового завдання – це здатність
групи військових операторів вирішувати поставлені завдання без помилок,
оптимально чи в межах встановлених відхилень.
Третім критерієм успішності спільної діяльності військових операторів
виступає професійна (операторська) готовність, показники якої характеризують
відповідні

вимоги

до

сформованості

професійно

важливих

якостей

військовослужбовців, пов’язаних з їхньою інтелектуальною діяльністю.
Аналізуючи цей критерій, слід виокремити такі показники:
– ступінь повноти засвоєння операторських знань, навичок і вмінь;
– ступінь усвідомленості засвоєння операторських знань;
– ступінь реалізації засвоєних операторських знань, навичок і вмінь.
Четвертим

критерієм

успішності

спільної

діяльності

військових

операторів виступає сформованість компонентів психологічної готовності
виконувати завдання бойового чергування. Цей один із найважливіших критеріїв
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можна обґрунтувати відповідно до висвітлених нижче рівнів психологічної
готовності, які, у свою чергу, мають відповідні показники.
Рівень сформованості ціннісно-мотиваційного компонента психологічної
готовності особистості оператора до несення бойового чергування. Цей показник
відображає основні цілі, потреби, мотиви, цінності та мотивацію до успішної
спільної діяльності військових операторів. Характерними його ознаками є такі:
– наявність структури професійних пріоритетів, ціннісних військовопрофесійних орієнтацій;
– усталеність принципів морального контролю за власними діями;
– чіткий прояв стійкого інтересу до успішного виконання завдань;
– наявність спонукальних особистісних якостей і потреб (честолюбство‚
бажання досягти успіху, самоактуалізація, самореалізація, самовираження тощо);
– прагнення до особистого військово-професійного зростання;
– спрямованість військового оператора РЛС на самоактуалізацію;
– зосередженість на кінцевому результаті.
Рівень

сформованості

орієнтовно-мобілізаційного

компонента

психологічної готовності, який характеризується:
– розвиненістю

конструктивних

здібностей

(практичності‚

творчої

активності‚ здатності приймати рішення та брати на себе відповідальність);
– наявністю організаторських здібностей;
– розвиненістю комунікативних здібностей.
Рівень сформованості емоційно-вольового компонента психологічної
готовності, характерними особливостями якого виступають:
– почуття відповідальності за прийняті рішення та результат своєї
діяльності;
– самоконтроль;
– гнучкість під час вирішення завдань бойового чергування;
– урівноваженість;
– терпеливість;
– твердість при виконанні одержаних наказів.
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Рівень

сформованості

пізнавально-оцінювального

компонента

психологічної готовності, що характеризується:
– практичністю мислення при виконанні завдань бойового чергування;
– наявністю знань і уявлень про шляхи ефективного вирішення подібних
завдань;
– здатністю до адекватної самооцінки особистісних якостей у процесі
операторської діяльності.
П’ятий критерій передбачав визначення загальної оцінки успішності
спільної діяльності військових операторів РЛС на бойовому чергуванні за льотну
зміну за встановленими показниками. Ураховуючи теоретичне обґрунтування
критеріїв та показників успішності спільної діяльності військових операторів РЛС
під час бойового чергування, була поставлена мета практично їх перевірити. Для
дослідження використовувалися результати професійної діяльності 50 чергових
обслуг (діади першого та другого набору), які забезпечували 61 виліт літаків
військової частини.
Процедура експерименту включала кореляційний аналіз (коефіцієнт
кореляції Пірсона) сумарної оцінки вищого командування за всі льотні зміни та
експертної оцінки кожної бойової обслуги за обґрунтованими критеріями
успішності.
Коефіцієнт кореляції Пірсона – це величина, що перебуває в межах від -1 до
+1 і призначена для оцінки зв’язку між двома змінними. З наближенням
показника до 1 чи -1 зростає позитивна (зростання однієї величини зумовлює
зростання іншої) чи негативна (зростання однієї величини зумовлює спад іншої)
кореляція. З наближенням показника до 0 зв’язок слабшає [22; 139].
Після виконання підрозділом типових завдань бойового чергування
проводилося підведення підсумків льотної зміни під керівництвом представників
оперативного командування за присутності керівного складу військової частини
(у тому числі командирів усіх батальйонів та їхніх заступників). Для емпіричного
дослідження

використовувалися

загальні

оцінки

(«відмінно»,

«добре»,
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«задовільно», «незадовільно»), які виставлялися кожній бойовій обслузі за льотну
зміну.
Експертне оцінювання показників успішності проводилось 17 експертами
(табл. 2.3), які стежили за роботою військових операторів протягом усієї льотної
зміни й оцінювали кожну бойову обслугу за п’ятибальною шкалою відповідно до
показників

успішності

(табл. 2.2).

Кожна

льотна

зміна

закінчувалася

підведеннями підсумків і виставленням оцінок за забезпечення навчальних
вильотів у спеціальній анкеті (Додаток Б).
Таблиця 2.3
Характеристика офіцерів-експертів, які здійснювали експертне
оцінювання показників успішності льотних змін
Найменування посади

Командир батальйону
Заступник командира батальйону, начальник штабу
Командир роти
Заступник командира роти
Командир взводу
Всього

Кількість
експертів
1
3
2
3
8
17

%

5,9
17,6
11,8
17,6
47,1
100

Добір експертів здійснювався на основі таких показників:
 освіта;
 займана посада;
 стаж роботи;
 досвід виконання завдань бойового чергування.
Експерти були розподілені на три вікові групи:
1) 25–30 років – 6 осіб (35,3 %);
2) 35–40 років – 7 осіб (41,2 %);
3) 40–45 років – 4 особи (23,5 %).
Надійність експертного оцінювання гарантувалася тим, що до проведення
експертизи залучались офіцери, які безпосередньо контактували з військовими
операторами на бойовому чергуванні.
Наведемо основні характеристики офіцерів-експертів, які взяли участь у
дослідженні:
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– всі експерти мали вищу освіту;
– 100 % експертів безпосередньо знали кожного військового оператора;
– 100 % експертів мали досвід виконання типових завдань військовими
операторами РЛС більше двох років;
– 64,7% експертів належали до другої та третьої вікових груп, тобто мали
достатній життєвий і професійний досвід.
З метою перевірки ефективності експертного опитування офіцерів
проводилися контрольні

вимірювання взаємоузгодженості їхніх думок з

подальшою математичною обробкою отриманих результатів. При цьому
використовувались об’єкти вимірювання (оцінювання), які залежно від їхніх
значущості або впливу на остаточний результат слід було розташувати за шкалою
порядку,

визначаючи

їхній

ранг.

Така

процедура

отримала

назву

ранжування [197].
Мірою узгодженості думок експертів виступав так званий коефіцієнт
конкордації (W):

,
де S – сума квадратів рангів кожного об’єкта експертизи від середнього
арифметичного всіх рангів;
n – кількість експертів;
m – кількість об’єктів експертизи.
Залежно від рівня узгодженості думок експертів коефіцієнт конкордації
може

набирати

значення

від

0

(відсутність

згоди)

до

1

(повна

одностайність) [197].
Рівень узгодженості думок членів експертної групи у ході цього етапу
дослідження виявився достатнім (коефіцієнт конкордації становить W = 0,75).
Результати статистичного аналізу дозволяють стверджувати, що успішність
бойового

чергування

значною

мірою

пов’язана

зі

ставленням

військовослужбовців до службових обов’язків та рівнем усвідомлення цілей і
завдань операторської діяльності. Кореляція виявилася високою та значущою.
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Результати кореляційного аналізу сумарної оцінки за льотні зміни й
показників суспільно-корисної, усвідомленої діяльності наведені у табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Коефіцієнти кореляції успішності бойового чергування з показниками
суспільно-корисної, усвідомленої діяльності операторів РЛС (n = 50 обслуг)
Показники

Сумарна оцінка
за льотні зміни
0,701

Усвідомлення мети і завдань бойового
чергування та їхнє сприйняття
Ставлення до службових обов’язків на
0,689
бойовому чергуванні
Суспільна активність
0,221
Примітка: рівень значущості вказаних коефіцієнтів становить 0,01.

Іншим словами, існує висока ймовірність того, що успішність праці
військових операторів у складі малої групи пов’язана з чітким усвідомленням
службових завдань і сумлінним виконанням службових обов’язків. Одночасно
низька

результативність

операторської

обслуги

зумовлена

недостатньою

моральною та правовою свідомістю військовослужбовців і недбалим ставленням
до службових обов’язків.
Результати кореляційного аналізу успішності чергування і показників
своєчасності та надійності виконання службових завдань наведені в табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Коефіцієнти кореляції успішності чергування з показниками
бойової готовності операторів РЛС (n = 50 обслуг)
Показники
Своєчасність виконання службових завдань

Точність виконання службових завдань

Сумарна оцінка за льотні зміни
0,721

0,711

Примітка: рівень значущості вказаних коефіцієнтів становить 0,01.

Як бачимо, результати вказують на те, що успішність чергування
здебільшого пов’язана з показниками бойової готовності військових операторів, а
саме зі своєчасністю й точністю виконання поставлених завдань. Разом із тим,
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очевидним є те, що несвоєчасне та помилкове виконання службових обов’язків
військовослужбовцями може негативно позначитися на успішності службової
діяльності обслуги й стати причиною підриву бойової готовності підрозділу.
Виявлено, що найбільший зв’язок існує між успішністю бойового
чергування

підрозділу

та

показниками

операторської

готовності

військовослужбовців, а саме рівнем засвоєння, усвідомленості та реалізації
операторських знань, навичок і вмінь (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Коефіцієнти кореляції успішності бойового чергування з показниками
професійної (операторської) готовності операторів РЛС (n = 50 обслуг)
Показники

Сумарна оцінка
за льотні зміни
0,793

Ступінь повноти засвоєння операторських знань,
навичок і вмінь
Ступінь усвідомленості засвоєних операторських
0,779
знань
Ступінь реалізації засвоєних операторських
0,783
знань, навичок і вмінь
Примітка: рівень значущості вказаних коефіцієнтів становить 0,01.

Високий рівень кореляції вказує на те, що успішність виконання завдань
бойового чергування підрозділом, з одного боку, більшою мірою пов’язана з
професійною (операторською) готовністю осіб, з іншого – низький рівень
засвоєння, усвідомлення й реалізації військово-професійних знань, навичок і
вмінь може негативно позначатися на успішності службової діяльності
операторських обслуг.
Значущим виявився також зв’язок успішності операторської праці з
показниками психологічної готовності особистості військовослужбовця до
несення бойового чергування (табл. 2.7).
Результати кореляційного аналізу вказують на те, що успішність бойового
чергування операторів РЛС значною мірою пов’язана з рівнем сформованості
пізнавально-оцінювального та емоційно-вольового компонентів. Іншими словами,
існує ймовірність того, що практичність мислення під час виконання подібних
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завдань, адекватність самооцінки особистісних якостей, високий самоконтроль і
врівноваженість військових операторів РЛС пов’язані з успішним вирішення
ними завдань бойового чергування.
Таблиця 2.7
Коефіцієнти кореляції успішності бойового чергування
з показниками психологічної готовності операторів РЛС
Показники

Сумарна оцінка
за льотні зміни
0,683

Рівень сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
Рівень сформованості орієнтовно-мобілізаційного компонента

0,691

Рівень сформованості емоційно-вольового компонента

0,703

Рівень сформованості пізнавально-оцінювального компонента

0,712

Примітка: рівень значущості вказаних коефіцієнтів становить 0,01.

Дещо меншим виявився зв’язок успішності несення бойового чергування
військових операторів РЛС з такими показниками, як рівень сформованості
орієнтовно-мобілізаційного та ціннісно-мотиваційного компонентів. Так, зв’язок
успішності виконання завдань військовими операторами з їхньою практичністю‚
творчою

активністю‚

здатністю

приймати

рішення

та

брати

на

себе

відповідальність становить r = 0,69; з ціннісними військово-професійними
орієнтаціями, проявом стійкого інтересу до виконання завдань бойового
чергування – r = 0,68.
Ураховуючи

критерії

та показники

успішності

спільної

діяльності

операторів в особливих умовах, було здійснено порівняльний аналіз ефективності
виконання

завдань

бойового

чергування

військовослужбовцями

різних

наборів. Сумарні експертні оцінки успішності виконання завдань чергування
обслуг першого та другого наборів наведені в табл. 2.8.
У

процесі

дослідження

показників

успішності

спільної

діяльності

військових операторів РЛС на чергуванні виявлено, що операторські обслуги
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першого набору отримали дещо вищі середні значення оцінки за кожним
критерієм.
Таблиця 2.8
Показники успішності спільної діяльності
військових операторів РЛС на бойовому чергуванні
Критерії

Показники

1. Суспільно-корисна,
усвідомлена діяльність
2. Бойова готовність
3. Професійна (операторська)
готовність

4. Психологічна готовність

5. Загальна оцінка
за льотну зміну

Сумарна
оцінка, балів
1-й
2-й
набір
набір

 Усвідомлення цілей і завдань бойового
чергування;
 ставлення до службових обов’язків;
 суспільна активність.
 Своєчасність виконання службових
завдань;
 точність виконання службових завдань.
 Ступінь повноти засвоєння операторських
знань, навичок і вмінь;
 ступінь усвідомленості операторських
знань;
 ступінь реалізації операторських знань,
навичок і вмінь.
 Сформованість ціннісно-мотиваційного
компонента;
 сформованість орієнтовно-мобілізаційного
компонента;
 сформованість емоційно-вольового
компонента;
 сформованість пізнавально-оцінювального
компонента.
 Сумарна оцінка загальних оцінок за всі
льотні зміни.

3,81

3,51

3,96
3,96
3,96

3,59
3,55
3,53

3,94
4,04

3,54
3,48

4,18

3,38

4,04

3,54

3,91

3,41

3,96

3,49

3,97

3,54

3,94

3,66

3,90

3,79

З метою перевірки статистичної значущості відмінностей між першим і
другим набором військових операторів за показниками успішності їхньої спільної
діяльності під час виконання поставлених завдань використаний t-критерій для
незалежних вибірок.
Рівень суспільно корисної, усвідомленої діяльності військових операторів
першого

набору

за

показниками

у

середньому

становить

3,89 бала

(максимум 5 балів), другого – 3,55 бала. Однак рівень статистичної значущості
вказаних відмінностей незначний (р > 0,05).
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Показники бойової готовності обслуг першої вибірки виявилися також
вищими, ніж у змін другого набору (3,95 та 3,53 бала відповідно). Проте, як і в
першому випадку, ці відмінності виявилися незначними (р > 0,05).
Рівень операторської готовності військовослужбовців першого набору до
бойового чергування за показниками виявився високим (у середньому 4,09 бала).
Оператори другого набору за цими показниками продемонстрували нижчий
рівень підготовленості. Відсутність операторського досвіду спричинила зниження
рівня операторської готовності другого набору (3,5 бала). У цьому випадку
статистична значущість вказаних відмінностей виявилася достатньою (р = 0,05),
що дозволяє говорити про достовірність такої інтерпретації.
Психологічна готовність військових операторів першого набору до несення
бойового чергування за середніми значеннями оцінки виявилася вищою, ніж у
респондентів другого набору,– 3,95 та 3,68 бала відповідно. Однак статистична
значущість цих відмінностей не виявилася достатньою (р > 0,05).
Беручи до уваги загальні оцінки за забезпечення навчальних вильотів,
бойові обслуги першої вибірки і за цим показником виявилися кращими. Сумарна
оцінка за бойове чергування операторів РЛС першого набору становить 3,9 бала,
другого – 3,79 бала. У цьому випадку статистична значущість таких відмінностей
виявилася також низькою.
Підсумовуючи проведене емпіричне дослідження, слід зазначити, що
теоретично обґрунтовані критерії та показники успішності несення бойового
чергування операторами РЛС виявилися практично значущими. Таким чином,
успішність виконання завдань чергування підрозділу більшою мірою пов’язана з
показниками бойової, професійної (операторської) та психологічної готовності
військових операторів до несення військової служби. Існує також досить суттєвий
зв’язок успішності бойового чергування операторів РЛС з показниками
суспільно-корисної, усвідомленої діяльності.
Порівняльна характеристика успішності спільної діяльності операторів
різних наборів надала змогу зробити висновок про те, що обслуги першого набору
отримали дещо вищі середні значення оцінки за кожним критерієм. Проте лише за
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показниками професійної готовності (міри повноти засвоєння, усвідомленості та
реалізації операторських знань, навичок, умінь) відмінності між двома вибірками
виявились статистично значущими.

2.3. Критерії

та

показники

психологічної

сумісності

військових

операторів радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні
Індивідуально-психологічні якості військовослужбовця, зумовлюючи його
ставлення до товаришів по службі, є своєрідними індикаторами психологічного
боку їхніх взаємовідносин.

Ураховуючи результати досліджень спільної

діяльності, одержані різними науковцями [27; 45; 68; 115; 119; 146; 147; 148; 191
та інших], у підрозділі 1.3 цієї роботи було визначено сфери взаємодії операторів,
а саме йшлося про професійну діяльність, міжособистісну взаємодію та емоційновольову сферу.
Відповідно до сфер взаємодії військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні було виокремлено критерії психологічної сумісності обслуг та рівні
їхнього виявлення за певними показниками (табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Критерії, рівні та показники психологічної сумісності військових операторів
Рівень

Сфера професійної
діяльності

Професійний

Взаємоузгодженості
дій

Сфера
міжособистісної
взаємодії

Когнітивний

Взаєморозуміння

Раціональні

Критерій

Емоційно-вольова
сфера

Афективний

Співпереживання
та співчуття

Емоційні

Сфера взаємодії

Практичні

РЛС на бойовому чергуванні залежно від сфер їхньої взаємодії
Показники
 продуктивність;
 співпраця;
 успішність.
 згода;
 задоволеність;
 взаємна
підтримка.
 дружелюбність;
 захопленість;
 приязнь;
 зацікавленість.
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Отже, висвітлимо сутність критеріїв:
а) професійний – свідчить про рівень взаємоузгодженості дій операторів і
проявляється у практичних показниках співпраці;
б) когнітивний – указує на рівень взаєморозуміння осіб. Його основними
показниками

виступають

раціональні

оцінки

міжособистісної

взаємодії

військовослужбовців;
в) афективний – відображає рівень співпереживання та співчуття у групі й
проявляється в емоційних оцінках.
Зважаючи на проблематику дисертаційного дослідження, є потреба
докладно розглянути сфери взаємодії операторів РЛС під час бойового
чергування.
До сфери професійної операторської діяльності відносять результати
виконання завдань бойового чергування, дії та вчинки військовослужбовця, які
можуть спостерігатися оточуючими. В аспекті дослідження спільна діяльність
відображається в таких характеристиках спілкування та взаємодії, як частота,
інтенсивність і зміст. Практичні показники вказують на те, як діє кожен оператор
зокрема та бойова обслуга в цілому.
Аналізуючи

професійну

складову

групової

активності

військових

операторів РЛС, як вже згадувалося, варто виокремити дві сфери міжособистісних
взаємовідносин, а саме:
1) сферу формальних (службових) взаємовідносин;
2) сферу неформальних (неслужбових) взаємовідносин.
Перша сфера визначається змістом завдання бойового чергування,
службовими інструкціями та офіційними документами, які спрямовані на
отримання конкретного результату. Саме ця сфера предметної активності є
базовою для виникнення всієї системи взаємовідносин у бойовій обслузі. Іншими
словами, цілісність групи як важливої складової загальної соціальної системи є
основою для виникнення й розвитку різних соціально-психологічних феноменів у
сфері міжособистісних взаємовідносин військових операторів.

88
Якщо офіційні міжособистісні взаємостосунки базуються на основі
обов’язкових службових норм та обов’язків, то неофіційні, що стосуються другої
сфери

взаємовідносин, –

на

основі

індивідуально-психологічних

якостей

військовослужбовців.
Ураховуючи

специфіку

праці

військових

операторів

на

бойовому

чергуванні, а також те, що робота із сучасним озброєнням і технікою передбачає
колективний вид діяльності, особливо важливим є оптимальне співвідношення
службових та неслужбових взаємовідносин військовослужбовців бойової обслуги.
Саме

через

призму

формальної

і

неформальної

сфер

відбувається

взаємоузгодженість дій між військовими операторами РЛС.
Виникнення взаємоузгодженості відбувається у результаті такої активності
особистості військовослужбовця, яка спрямована на товариша по службі та
передбачає зміну власної поведінки, думок і відчуттів. Рівень взаємоузгодженості
дій

між

операторами

РЛС

залежить

від

характеру

міжособистісних

взаємовідносин, глибини змін особистості одного військовослужбовця під
впливом особистості іншого, тривалості знайомства товаришів по службі.
Отже, як засвідчує аналіз спільної діяльності операторів РЛС на бойовому
чергуванні, одним із критеріїв психологічної сумісності обслуг є професійний, що
відображає рівень взаємоузгодженості дій військовослужбовців, а практичні
результати їхньої спільної діяльності (продуктивність, наявність співпраці,
успішність ) є її показниками.
Сфера міжособистісної взаємодії виявляється у процесі взаємного
міжособистісного сприйняття та розуміння. Вона характеризується тим, що
військовослужбовець, прагнучи пізнати, зрозуміти іншого, формує уявлення про
думки, наміри, здібності, переживання ближнього, а також про ті відносини, які
пов’язують їх як товаришів по службі. Сприйняття іншого – це процес, у якому
відбувається відображення його зовнішніх властивостей, співвіднесення їх з
особистісними якостями та здійснення на цій основі розуміння внутрішнього
світу й поведінки товариша по службі. Продуктом такої психічної активності
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військовослужбовця виступає раціональна оцінка його взаємодії з оточуючими,
що вказує на наявність згоди, задоволеності, взаємної підтримки у групі.
Раціональні оцінки є важливим моментом виникнення, розвитку та розпаду
міжособистісних взаємовідносин і вказують на рівень взаєморозуміння в групі.
Воно характеризується подібністю суб’єктивних вражень військовослужбовців
один про одного та відповідністю цих суджень об’єктивним властивостям
конкретних осіб.
Важливою ознакою взаєморозуміння є його адекватність, що залежить від
таких чинників: типу взаємовідносин між особами, його знаку та валентності
(симпатія, антипатія, байдужість); ступеня можливої об’єктивації властивостей
особистості, які проявляються в її поведінці та діяльності (комунікативність,
замкнутість тощо).
Значущими характеристиками цього когнітивного процесу є також їхня
точність і наявність згоди між операторами РЛС, котрі зумовлюють спільність
поглядів, єдинодушність, взаємоузгодженість. У свою чергу, сформованість цих
явищ свідчить про рівновагу в системі взаємовідносин між військовослужбовцями
та демонструє її оптимальний психологічний склад.
Таким чином, при комплектуванні бойових змін та обслуг необхідно
враховувати

когнітивний

критерій

психологічної

сумісності

військових

операторів, раціональні оцінки якого вказують на рівень їхнього взаєморозуміння.
Емоційно-вольова сфера містить усе те, що пов’язане з особистісним станом
того чи іншого військовослужбовця. Джерело її виникнення – об’єктивна
реальність, яка співвідноситься з власними потребами особи та в умовах бойового
чергування проявляється в результаті взаємного обміну почуттями, настроями,
інших емоційних проявів. Саме позитивні афективні прояви спонукають
військовослужбовця до взаємоузгодженої діяльності з товаришами по службі,
допомагають долати труднощі бойового чергування, виявляти ініціативу,
визначають його поведінку, зумовлюють цілеспрямованість тощо.
Суб’єктивна оцінка задоволеності від групової діяльності, яка проявляється
у різноманітних переживаннях і відчуттях, свідчить про психологічні відчуття
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кожного члена бойової обслуги чи зміни, а також емоційне самовідчуття групи в
цілому.
Ураховуючи складні умови забезпечення бойового чергування, стан
підвищеної функціональної готовності, в якому перебувають військові оператори,
афективна складова спільної діяльності має розглядатись як найбільш значуща.
У зв’язку з цим комплектація бойової зміни чи обслуги з метою досягнення її
психологічної сумісності повинна здійснюватися з урахуванням емоційних
показників військовослужбовців (зокрема, захопленість спільною діяльністю,
зацікавленість, приязнь, дружелюбність), у свою чергу, здатність до співчуття та
співучасті виступатимуть рівнем їхньої вираженості.
Після теоретичного обґрунтування критеріїв і показників психологічної
сумісності, закономірним є завдання практичної їх перевірки, що й було зроблено
в процесі дослідження. З цією метою на констатувальному етапі експерименту
проведено кореляційний аналіз експертного оцінювання (за п’ятибальною
шкалою,

див.

Додаток В)

характеристиками

кожної

колективного

бойової

суб’єкта

обслуги

за

(згуртованість,

психологічними
неконфліктність,

взаємопідтримка і взаємодопомога, мотивованість і взаємоузгодженість) та
опитування операторів РЛС за тестами К. Сишора «Атмосфера групи» [162].
Для визначення індекса групової згуртованості, рівня інтеграції діад та
їхньої цілісності використовувався тест К. Сишора, Методика містить п’ять
питань з кількома варіантами відповідей на кожне. Відповіді кодуються в балах,
максимальна сума яких може становити 19, мінімальна – 5 (Додаток Д).
Для оцінювання психологічної атмосфери в групі згідно із зазначеною
анкетою [87] досліджуваним пропонувалося десять протилежних за змістом пар
слів. Учасники експерименту повинні були між словами опозиції обвести цифру,
яка визначає закодовану в дев’ятибальній шкалі дистанцію між значеннями
(наприклад, «дружелюбність 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ворожість», див. Додаток Е).
Під час експерименту характеристики анкети були розподілені відповідно
до показників психологічної сумісності, а саме:
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 практичні:

«продуктивність

–

непродуктивність»,

«співпраця

–

відсутність співпраці», «успішність – неуспішність»;
 раціональні:

«згода

–

відсутність

згоди»,

«задоволеність –

незадоволеність», «взаємна підтримка – недоброзичливість»;
 емоційні: «дружелюбність – ворожість», «захопленість – байдужість»,

«приязнь – неприязнь», «зацікавленість – нудьга».
З метою перевірки ефективності експертного опитування проводилися
контрольні вимірювання взаємоузгодженості думок 17 офіцерів-експертів
(табл. 2.3) із визначенням коефіцієнта конкордації. Рівень узгодженості думок
членів експертної групи виявився достатнім (W = 0,72).
Статистична обробка результатів дослідження практичних показників
психологічної сумісності бойових обслуг наведена в табл. 2.10.
Таблиця 2.10
Коефіцієнти кореляції
практичних показників психологічної сумісності
бойових обслуг з експертними оцінками (n = 50 обслуг)
Експертні оцінки
Згуртованість
Неконфліктність
Взаємопідтримка
та взаємодопомога
Мотивованість
Взаємоузгодженість

Рівень

«Продуктивність –
непродуктивність»

кореляції
значущості
кореляції
значущості
кореляції
значущості
кореляції
значущості
кореляції
значущості

0,529
0,002
0,513
0,005
0,513
0,005
0,514
0,005
0,508
0,008

«Співпраця –
відсутність
співпраці»
0,340
0,011
0,338
0,011
0,217
0,021
0,207
0,028
0,335
0,019

«Успішність –
неуспішність»
0,432
0,014
0,451
0,009
0,221
0,019
0,217
0,022
0,409
0,027

Індекс
групової
згуртованості
0,429
0,015
0,413
0,024
0,433
0,014
0,414
0,024
0,478
0,007

У першу чергу, слід відзначити те, що провідним практичним показником
психологічної

сумісності

бойової

обслуги

є

опозиція

«продуктивність –

непродуктивність». Міра зв’язку з експертними оцінками за всіма психологічними
характеристиками малої групи як суб’єкта діяльності становить r = 0,5.
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Зв’язок психологічної сумісності обслуг з такими показниками, як
«співпраця – відсутність співпраці» та «успішність – неуспішність» виявився
дещо меншим (r = 0,2–0,4). Отримані результати вказують на ймовірність того,
що психологічно сумісна бойова обслуга характеризуватиметься успішністю
виконання поставлених завдань і наявністю співпраці між військовослужбовцями.
Виявлено

також

зв’язок

експертних

оцінок

з

індексом

групової

згуртованості за тестом К. Сишора (r = 0,4). Таким чином, існує незначна
ймовірність того, що згуртованість операторської обслуги на бойовому чергуванні
пов’язана з рівнем психологічної сумісності осіб.
Статистична обробка результатів дослідження раціональних показників
психологічної сумісності бойових обслуг наведена в табл. 2.11.
Таблиця 2.11
Коефіцієнти кореляції
раціональних показників психологічної сумісності
бойових обслуг з експертними оцінками (n = 50 обслуг)
Експертні оцінки

Рівень

«Згода – незгода»

«Задоволеність –
незадоволеність»

«Взаємна
підтримка –
недоброзичливість»

0,165
0,043
0,197
0,039
0,144
0,051
0,156
0,045
0,188
0,041

0,589
0,001
0,522
0,005
0,513
0,006
0,504
0,007
0,511
0,006

0,265
0,015
0,208
0,041
0,222
0,035
0,132
0,047
0,177
0,043

кореляції
значущості
кореляції
Неконфліктність
значущості
кореляції
Взаємопідтримка
і взаємодопомога
значущості
кореляції
Мотивованість
значущості
кореляції
Взаємоузгодженість
значущості
Згуртованість

Зв’язок раціональних показників психологічної сумісності військових
операторів з експертними оцінками виявився дещо нижчим. Особливо це
стосується таких показників, як «згода – незгода» та «взаємна підтримка –
недоброзичливість» (r = 0,1–0,2).
Результати вказують на неістотний зв’язок психологічної сумісності
операторів з рівнем згоди та взаємної підтримки у бойовій обслузі. У той же час,
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психологічна сумісність військовослужбовців більш пов’язана з рівнем їхньої
задоволеності від перебування у складі тієї чи тієї бойової обслуги. Коефіцієнт
кореляції r = 0,5 вказує на ймовірність того, що незадоволені спільною діяльністю
військовослужбовці будуть психологічно несумісними.
Статистична обробка результатів дослідження емоційних показників
психологічної сумісності бойових обслуг наведена у табл. 2.12.
Таблиця 2.12
Коефіцієнти кореляції емоційних показників психологічної сумісності
бойових обслуг з експертними оцінками (n = 50 обслуг)
Експертні оцінки

Згуртованість
Неконфліктність
Взаємопідтримка,
взаємодопомога
Мотивованість
Взаємоузгодженість

Рівень

«Дружелюбність–
ворожість»

«Захопленість –
байдужість»

«приязнь–
неприязнь»

«Зацікавленість–
нудьга”

кореляції
значущості
кореляції
значущості
кореляції
значущості
кореляції
значущості
кореляції
значущості

0,609
0,008
0,622
0,002
0,575
0,011
0,564
0,016
0,551
0,021

0,345
0,043
0,322
0,049
0,377
0,033
0,347
0,041
0,311
0,052

0,551
0,022
0,543
0,025
0,518
0,035
0,524
0,031
0,511
0,038

0,201
0,043
0,207
0,041
0,242
0,035
0,122
0,052
0,177
0,049

Аналіз показників емоційно-вольової сфери взаємодії військових операторів
на бойовому чергуванні засвідчив, що саме ці показники найбільше пов’язані з
феноменом психологічної сумісності обслуги. Зокрема, це стосується опозицій:
«приязнь – неприязнь» і «дружелюбність – ворожість».
Отже, як свідчать дані табл. 2.12, зв’язок рівня психологічної сумісності з
таким показником, як «приязнь – неприязнь» становить r = 0,6. Це свідчить про
те, що теплі, приязні позитивні емоційні взаємини між військовими операторами
вірогідно будуть характерні для психологічно сумісної зміни, а прохолода у
взаємостосунках – для несумісної.
Емоційна

оцінка

групи

військовослужбовців

за

параметром

«дружелюбність – ворожість» корелює з експертними оцінками на рівні r = 0,5.
Отримані

результати

підтверджують

ймовірність

того,

що

психологічна

сумісність бойової обслуги пов’язана з рівнем дружелюбності між операторами.
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Дещо

нижчим виявився

зв’язок сумісності

з

такими

емоційними

показниками як «захопленість – байдужість». Коефіцієнт кореляції

r = 0,3

дозволяє припустити, що зростання байдужості оператора до службової
діяльності в складі певної обслуги може бути пов’язане з його несумісністю із
товаришами по службі.
Підсумовуючи проведений кореляційний аналіз експертних оцінок та
опитування військових операторів, констатуємо, що найбільш значущим
критерієм психологічної сумісності бойових обслуг виявився афективний, який
вказує на рівень співпереживання та співчуття між операторами та емоційні
оцінки їхньої взаємодії, як-от: «дружелюбність – ворожість» і «приязнь –
неприязнь».
Наступним за значущістю критерієм психологічної сумісності виявився
професійний, що свідчить про рівень взаємоузгодженості дій операторів на
бойовому

чергуванні

та

практичні

показники

за

характеристикою

«продуктивність – непродуктивність».
Найменш

важливим

критерієм

психологічної

сумісності

військових

операторів у результаті проведеного дослідження виявився когнітивний, котрий
відображає рівень взаєморозуміння військовослужбовців і раціональні показники
за характеристикою «задоволеність – незадоволеність».
Таким чином, результати проведеного дослідження дозволили підтвердити
припущення (пункт гіпотези) про те, що психологічна сумісність має визначатись
як соціально-психологічна властивість групи – колективного суб’єкта діяльності,
що базується на емоційному ставленні військовослужбовців один до одного.

2.4. Індивідуально-психологічні якості військовослужбовців та їхній
вплив на психологічну сумісність операторських розрахунків
Бойове чергування є реальним проявом постійної бойової готовності
Збройних Сил держави. Психологічне та інженерно-психологічне забезпечення
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спільної діяльності військовослужбовців в особливих умовах передбачає
сукупність заходів, які, зокрема, спрямовані на підтримку необхідних якостей і
функціонального стану операторів при збереженні їхнього здоров’я і високої
працездатності протягом визначеного часу.
З огляду на підходи військової інженерної психології, бойове чергування є
своєрідним видом військової діяльності, що вимагає від оператора відповідного
рівня знань, тренованості, психологічної стійкості, витривалості й працездатності.
У таких умовах особливої ваги набуває не тільки праця кожного конкретного
оператора, а й робота малих груп (бойових змін, обслуг), якість спільної роботи
яких залежить від психологічної сумісності осіб.
Наступне завдання констатувального етапу експерименту полягало в
дослідженні тих професійно важливих якостей військових операторів РЛС, які
найбільш суттєво впливають на формування психологічної сумісності обслуг на
бойовому чергуванні.
Вибір методів дослідження був зумовлений об’єктивною необхідністю
охоплення

значної

кількості

індивідуально-психологічних

якостей

військовослужбовців. Відтак це вимагало використання кількох висвітлених
нижче психодіагностичних методик.
1. Метод дослідження міжособистісних взаємовідносин –це фактично
модифікований варіант інтерперсональної діагностики Т. Лірі, автор якої є
послідовником ідей Г. Саллівена. Виходячи з того, що особистість проявляється у
поведінці, яка активізується в процесі взаємодії з оточуючими, американський
психолог Т. Лірі систематизував емпіричні спостереження у вигляді восьми
загальних варіантів міжособистісної взаємодії. Відповідно до різних типів
міжособистісної поведінки був розроблений опитувальник, який складається з
достатньо простих характеристик-епітетів.
Опитувальник, який використовувався в дисертаційному дослідженні,
адаптований

Л. Собчик

і

відрізняється

від

оригіналу,

в

основному,

інтерпретаційним підходом [181], тобто має більш простий і зручний варіант
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реєстрації

та

підрахунку

даних.

Опитувальник

уміщує

128

лаконічних

характеристик, за якими досліджуваний оцінював своє «Я» на момент тестування.
Методика використовувалася для експериментального дослідження таких
стилів міжособистісної поведінки:
– владний – лідируючий;
– незалежний – домінуючий;
– прямолінійний – агресивний;
– недовірливий – скептичний;
– покірний – сором’язливий;
– залежний – слухняний;
– співпрацюючий – конвенційний;
– відповідальний – великодушний.
2. Методика

«Ціннісні

орієнтації»

М. Рокіча

[156].

Опитувальник

призначений для вивчення ціннісно-мотиваційної сфери людини. Система
ціннісних орієнтацій визначає спрямованість особистості й складає основу її
ставлень до оточуючого світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду
та ядро мотивації життєвої активності.
Методика використовувалася для вивчення двох підгруп цінностей:
– термінальні – це переконання в тому, що кінцева мета індивідуального
існування полягає в тому, щоб до неї прагнути (стимульний матеріал включає
18 цінностей);
– інструментальні – це переконання в тому, що певний образ дії чи
властивість особистості має перевагу в будь-якій ситуації (стимульний матеріал
також включає 18 цінностей).
Визначення таких підгруп відповідає традиційному поділу на бінарні
системи: «цінності – цілі» та «цінності – засоби». Респонденту пропонувалося два
списки цінностей (по 18 у кожному), у яких він присвоював кожній відповідний
ранговий номер. Спочатку подавався набір термінальних цінностей, а потім –
інструментальних.
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3. Опитувальник Б. Басса, призначений для визначення спрямованості
особистості [87]. Він складається з 27 пунктів-висловлювань, по кожному з яких
можливі три варіанти відповідей, що відповідають трьом видам спрямованості
особистості. Респондент мав вибрати одну відповідь, яка відповідає його
переконанням, і ще одну, яка, навпаки, – не відповідає.
За допомогою цієї методики визначалися такі види спрямованості
військовослужбовця:
– спрямованість на себе – це орієнтація на пряму винагороду і
задоволеність, незважаючи на діяльність і співробітників; виражена агресивність
у досягненні статусу; схильність до суперництва, роздратованості, тривожності,
інтровертованості;
– спрямованість на спілкування – це прагнення за будь-яких умов
підтримувати взаємини з людьми; орієнтація на спільну діяльність; спрямованість
на соціальне схвалення; залежність від групи, потреба підтримки та емоційних
стосунків з колегами;
– спрямованість на справу – це зацікавленість в успішному розв’язанні
професійних проблем; прагнення виконувати завдання найбільш вдало; орієнтація
на співпрацю.
4. Тест Я. Стреляу [185], який стосується нервових процесів і спрямований
на визначення:
– сили процесів збудження;
– сили процесів гальмування;
– рухливості нервових процесів.
Методика містить 134 питання, що стосуються особливостей поведінки
особи в різноманітних ситуаціях. Сума в 42 бали і вище за кожною із
властивостей нервових процесів свідчить про високий рівень її вираженості.
Тест

використовувався

для

вивчення

психофізіологічних

якостей

військового оператора РЛС на бойовому чергуванні.
5. Тест Г. Айзенка ЕРІ [156] використовувався для вивчення індивідуальнопсихологічних рис особистості військовослужбовця. Опитувальник містить
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57 запитань, на які слід відповідати «так» або «ні». Він дозволяв характеризувати
важливі компоненти особистості: тип темпераменту, що впливає на вольові
якості, та рівень нервово-психічної стійкості; екстра-, інтроверсію; нейротизм.
Рівновагу нервово-психічних процесів, емоційну стійкість розглядають як якість
особистості та як психічний стан, які забезпечують доцільність поведінки в
екстремальних ситуаціях.
6. Тест

Р. Кеттела 16 PF

(форма С)

[137]

використовується

для

психодіагностичної практики, визначення індивідуально-психологічних якостей
особи. Опитувальник дає інформацію про риси особистості, які ще можна назвати
конституційними чинниками. Для анкетування було обрано скорочений варіант
методики, який складається зі 105 питань.
Тест Р. Кеттела використовувався для інтерпретації таких особистісних
характеристик оператора РЛС:
– «замкнутість – відкритість»;
– «високий – низький загальний рівень культури»;
– «емоційна стійкість – неврівноваженість»;
– «підлеглість – домінантність»;
– «стриманість – експресивність»;
– «низька – висока нормативність поведінки»;
– «невпевненість – сміливість»;
– «жорстокість – чутливість»;
– «довірливість – підозрілість»;
– «практичність – розвинута уява»;
– «прямолінійність – дипломатичність»;
– «впевненість у собі – тривожність»;
– «консерватизм – радикалізм»;
– «конформізм – нонконформізм»;
– «низький – високий самоконтроль»;
– «в’ялість – напруженість».
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7. Параметрична

соціометрія

з

обмеженням

кількості

виборів

використовувалася з метою діагностики міжособистісних взаємин, визначення
соціально-психічної сумісності й статусу військових операторів [202].
Досліджуваному пропонувалося вибрати всього 2-3 особи на основі двох
видів критеріїв: формальних і неформальних. Формальні визначають особливості
міжособистісних

відносин,

військовослужбовців.
військовослужбовців
Використовувався

які

ґрунтуються

Неформальні
і

визначаються

позитивний

на

спираються
почуттями

критерій

службових
на

емоційні

симпатії

(вимагалося

якостях

або

якості
антипатії.

демонструвати

свою

прихильність у виборі партнера) і негативний (досліджуваний показував своє
критичне чи емоційно-негативне ставлення до товаришів по службі).
Вибірка нараховувала 50 операторських обслуг, які забезпечували 61 виліт
літаків для виконання типових завдань бойового чергування. Бойові обслуги
операторів були поділені на дві групи (у кожній по 56 осіб) по 25 обслуг.
Рівень психологічної сумісності кожної з них визначався за допомогою
співставлення емоційних оцінок спільної діяльності військовослужбовців на
бойовому чергуванні за дев’ятибальною шкалою (до уваги бралися наведені у
підрозділі 2.3 результати опитування осіб за найбільш значущим афективним
критерієм психологічної сумісності, що відображає рівень співпереживання і
співчуття) та експертної оцінки (за п’ятибальною шкалою, див. Додаток В)
кожного розрахунку як суб’єкта діяльності (згуртованість, неконфліктність,
взаємодопомога і взаємопідтримка, мотивованість, взаємоузгодженість).
У результаті такого зіставлення кожну малу групу військових операторів
було визначено як обслугу з високим чи низьким рівнем психологічної сумісності.
Таким чином, було визначено 26 психологічно сумісних обслуг і 24 психологічно
несумісних (рис. 2.1).
У першій вибірці, яка складалася з військовослужбовців старшого призову,
виявилося 14 психологічно сумісних обслуг (56 % від загальної кількості). У свою
чергу, 11 груп військових операторів виявилися несумісними.

Емоційні оцінки

100
9

– психологічно сумісні
обслуги

8
7

– психологічно несумісні
обслуги

6
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5 Експертна оцінка групи як суб’єкта діяльності

Рис. 2.1. Розподіл операторських обслуг першої і другої вибірки
за рівнем сумісності
У другій вибірці, до якої потрапили військовослужбовці обох призовів,
рівень психологічної сумісності виявився дещо нижчим. Більша частина бойових
обслуг (52 % вибірки) виявилася несумісною – 13 груп, сумісних груп – 12
(табл. 2.13).
Таблиця 2.13
Порівняльна характеристика психологічної сумісності
бойових обслуг першого і другого наборів
Рівень сумісності
бойових обслуг
Психологічно несумісні
Психологічно сумісні

1-й набір
Кількість
бойових обслуг
11
14

%
44
56

2-й набір
Кількість
бойових обслуг
13
12

%
52
48

Наведені показники вказують на те, що відмінності між бойовими
обслугами операторів першого та другого набору є статистично незначущими. За
допомогою критерію хі-квадрат встановлено, що виникнення й розвиток
психологічної сумісності військовослужбовців під час виконання службових
завдань не залежить від тривалості їхньої спільної діяльності.
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З огляду на отримані результати (і визначення важливих якостей, і поділу
бойових обслуг за рівнем сумісності), була поставлена мета: за допомогою
факторного (табл. 2.14), дискримінантного аналізу й t-критерію виявити з усього
переліку

особистісних

характеристик

військового

оператора

найбільш

інформативні та проаналізувати, як вони зіставляються в операторів психологічно
сумісних і несумісних обслуг.
Таблиця 2.14
Факторний аналіз особистісних характеристик
військового оператора
Первинні фактори

Вторинні фактори

Емоційна стійкість – емоційна нестійкість
(фактор С)
Впевненість у собі – тривожність (фактор О)
Низький – високий самоконтроль (фактор Q3)
Розслабленість – напруженість (фактор Q4)
Підпорядкованість – домінантність (фактор Е)
Конформізм – нонконформізм (фактор Q2)
Низька – висока нормативність поведінки
(фактор G)
Практичність – розвинена уява (фактор М)
Прямолінійність – дипломатичність (фактор N)

Адаптивність –
тривожність

Лідерство –
підпорядкованість
Соціальна
спрямованість

Вага
фактора
3,547

Дисперсія
%
21,344

2,645

14,531

1,823

10,648

Для визначення детермінант психологічної сумісності операторів РЛС було
проведено окреме дослідження, що включало в якості незалежних змінних
особистісні риси (фактори первинного порядку), котрі встановлено за допомогою
методики Р. Кеттела 16 PF, та вторинні фактори, розраховані за допомогою
факторного аналізу. Як залежні змінні були використані взаємні соціометричні
вибори осіб, виявлені з використанням параметричної соціометрії.
У

результаті

проведеного

дискримінантного

аналізу

встановлено

індивідуально-психологічні якості особистості оператора, за якими відрізняються
психологічно сумісні бойові обслуги від несумісних.
Результати статистичного дослідження подано в табл. 2.15, де лямбда
Уїлкса – це відношення групової суми квадратів до загальної суми квадратів. Цей
коефіцієнт характеризує міру дисперсії оцінок дискримінантної функції, яка не
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зумовлена відмінностями між групами, приймає значення 1 у тому випадку, коли
середні значення для всіх груп є рівними, і зменшується із збільшенням
відмінностей між середніми значеннями. Рівень значущості характеризує
ймовірність того, що відмінності між групами є випадковими. F-критерій указує
на відношення суми квадрата між групами до середнього квадрата в середині
групи [139].
Таблиця 2.15
Дискримінантний аналіз
особистісних характеристик військового оператора
Критерій рівності середніх групових значень
Лямбда
FІндивідуально-психологічні якості
Уїлкса
критерій
Емоційна стійкість – емоційна нестійкість (фактор С)
0,449
18,239
Статус (за соціометрією)
0,457
19,448
Підпорядкованість – домінантність (фактор Е)
0,469
16,384
Спрямованість (за результатами теста Б. Басса)
0,496
13,968
Впевненість у собі – тривожність (фактор О)
0,512
12,580
Конформізм – нонконформізм (фактор Q2)
0,572
7,969
Прямолінійність – дипломатичність (фактор N)
0,506
5,659
Розслабленість – напруженість (фактор Q4)
0,511
5,302
Низький самоконтроль – високий самоконтроль
0,520
3,945
(фактор Q3)
Низька нормативність – висока нормативність
0,538
3,588
поведінки (фактор G)
Практичність – розвинена уява (фактор М)
0,558
3,423

Значущість
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05

Дискримінантний аналіз показав значущу, на рівні p = 0,01, відмінність між
психологічно сумісними й несумісними обслугами за такими індивідуальнопсихологічними якостями, як «емоційна нестійкість – емоційна стійкість»,
«підпорядкованість – домінантність», «впевненість у собі – тривожність»,
«конформізм – нонконформізм», а також за спрямованістю та соціальним
статусом військовослужбовця. Менш значущу відмінність, на рівні р = 0,05,
виявлено

за

такими

властивостями

операторів:

«прямолінійність

–

дипломатичність», «розслабленість – напруженість», «низький самоконтроль –
високий

самоконтроль»,

«низька

«практичність – розвинена уява».

–

висока

нормативність

поведінки»,
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Для

визначення

скерованості

впливу

вищезазначених

особистісних

характеристик на психологічну сумісність операторів були обчислені середні
значення різниці по кожному із факторів (як первинних, так і вторинних) у
військовослужбовців сумісних і несумісних обслуг. Значущість відмінностей між
середніми значеннями визначена за допомогою t-критерія.
Результати цього аналізу наведені в табл. 2.16.
Таблиця 2.16
Аналіз значущості відмінностей
між психологічно сумісними та несумісними обслугами
Індивідуально-психологічні
якості

Групи

Кількість
груп

Середнє
значення

Стандартне
відхилення

Значущість

Емоційна стійкість – емоційна
нестійкість (фактор С)
Підпорядкованість –
домінантність (фактор Е)
Впевненість у собі –
тривожність (фактор О)
Конформізм – нонконформізм
(фактор Q2)
Прямолінійність –
дипломатичність (фактор N)
Розслабленість – напруженість
(фактор Q4)
Низький самоконтроль –
високий самоконтроль
(фактор Q3)
Низька нормативність – висока
нормативність поведінки
(фактор G)
Практичність – розвинена
уява(фактор М)

Сумісні
несумісні
Сумісні
несумісні
Сумісні
несумісні
Сумісні
несумісні
Сумісні
несумісні
Сумісні
несумісні
Сумісні
несумісні

26
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26
24
26
24

8,67
7,23
7,20
6,57
4,70
6,53
5,33
5,47
7,73
5,13
7,90
6,63
7,23
5,07

1,106
2,223
2,868
1,144
1,203
2,417
2,823
1,189
1,167
2,376
1,410
2,057
1,260
2,050

0,01

Сумісні
несумісні

26
24

8,40
6,13

1,961
2,372

0,03

Сумісні
несумісні

26
24

4,40
5,87

1,089
1,925

0,05

0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03

Загалом процедура дискримінантного аналізу дозволила виокремити низку
характеристик психологічно сумісних та несумісних бойових обслуг операторів.
Характеристика психологічно сумісних бойових обслуг. При зіставленні
психологічно сумісних бойових обслуг зі всією вибіркою встановлено, що
стандартне

відхилення

значень

за

факторами

Е

(«підпорядкованість

–

домінантність») і Q2 («конформізм – нонконформізм») у загальній вибірці
характеризується значущими відмінностями від середньої різниці цих показників
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у представників сумісних груп (на рівні р = 0,01) за принципом взаємного
доповнення.
У свою чергу, за факторами С («емоційна стійкість – нестійкість»),
О («впевненість у собі – тривожність»), а також за спрямованістю і соціальним
статусом встановлена така само значуща (на рівні р = 0,01) однорідність у
військовослужбовців психологічно сумісних бойових обслуг.
Отримані результати вказують на те, що психологічно сумісні малі групи
операторів найчастіше утворюються з військовослужбовців, які мають подібний
соціальний статус у військовому колективі і характеризуються спрямованістю на
справу.
Встановлено

також,

що

психологічно

сумісні

обслуги

операторів

складаються з емоційно стабільних і врівноважених військовослужбовців. Слід
відзначити, що найчастіше оператори з високою тривожністю (високі значення за
показниками факторів С та О) погано адаптуються в бойових обслугах, особливо
тоді, коли там є емоційно стабільні оператори. Одночасно емоційно стабільні
військовослужбовці успішніші при налагодженні міжособистісних стосунків на
бойовому чергуванні.
Результати аналізу за факторами Е («підпорядкованість – домінантність») і
Q2 («конформізм – нонконформізм») вказали на те, що психологічно сумісні
бойові обслуги найчастіше формуються з військовослужбовців різного рівня
експансивності. Іншими словами, міжособистісна взаємодія є більш успішнішою
в операторів з різним прагненням домінантності та конформності. Домінантні
військовослужбовці краще співіснують з тими, хто шукає підтримку та вміє
підпорядковуватися. Одні з них таким чином реалізують свої лідерські прагнення,
інші – добре почуваються в ролі підлеглих.
Менш значущою (на рівні р = 0,05) виявилась однорідність психологічно
сумісних бойових обслуг за факторами G («низька нормативність – висока
нормативність

поведінки»),

M

(«практичність

–

розвинена

уява»),

N («прямолінійність – дипломатичність»), Q3 («низький самоконтроль – високий
самоконтроль»), Q4 («розслабленість – напруженість»).
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У психологічно сумісних бойових обслугах для операторів найчастіше
властиві такі характеристики: відповідальність і наполегливість у досягненні цілі,
дотримання норм і правил бойового чергування, ділова спрямованість (фактор G).
Недисципліновані

та

незацікавлені

у

виконанні

існуючих

вимог

військовослужбовці (фактор Q3) не користуються авторитетом і повагою у
товаришів по службі. Проте цілеспрямовані та врівноважені особи, оператори з
високим рівнем самоконтролю краще взаємодіють між собою на бойовому
чергуванні.
Аналогічною є ситуація стосовно фактора N («прямолінійність –
дипломатичність»).

У

психологічно

сумісних

обслугах

оператори

характеризуються подібним умінням тримати себе при взаємодії. Здатність
коректно поводитися, схильність до толерантності, проникливості зближує з
товаришами по службі.
У психологічно сумісних обслугах виявлена також подібність операторів за
факторами М («практичність – розвинена уява») і Q4 («розслабленість –
напруженість»). Позитивні взаємовідносини виникають у військовослужбовців з
однаковими високими чи низькими значеннями за цими показниками. Іншими
словами, психологічна сумісність виникає між операторами, які спрямовані на
зовнішню реальність, або ж такими, які мають розвинену уяву та високий творчий
потенціал (фактор М). В іншому випадку, краще взаємодіють або надміру
розслаблені

немотивовані

військовослужбовців,

або

особи

з

високою

мотивованістю, напруженістю і фрустрованістю.
Характеристика психологічно несумісних бойових обслуг. Результати
дослідження вказують на те, що найчастіше бойові обслуги операторів
виявляються психологічно несумісними в тому випадку, коли до їхнього складу
входять

військовослужбовці,

котрі

різняться

за

соціальним

статусом

і

спрямованістю, а також за рівнем тривожності. Разом з тим, дисгармонічними
будуть обслуги, що формуватимуться з осіб, які матимуть однакову вираженість
таких особистісних рис, як «підпорядкованість – домінантність» (фактор Е) та
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«конформізм – нонконформізм» (фактор Q2). Статистична значущість отриманих
результатів виявилася достатньою (р = 0,01).
Значущими для створення психологічно несумісних обслуг на рівні р = 0,05
є гетерогенність за факторами G («низька нормативність – висока нормативність
поведінки»), M («практичність – розвинена уява»), N («прямолінійність –
дипломатичність»), Q3

(«низький

самоконтроль – високий самоконтроль»),

Q4 («розслабленість – напруженість»).
У результаті зівставлення рівнів психологічної сумісності 50 малих груп
операторів із стандартним відхиленням за вторинними факторами «адаптивність –
тривожність»

і

«лідерство –

підлеглість»

визначено

типовий

профіль

психологічно сумісної та несумісної бойової обслуги (рис. 2.2).

Стандартне відхилення

– адаптивність –
тривожність
3
2,5

– лідерство –
підлеглість

2
1,5
1
0,5
низький

високий

Рівень сумісності

Рис. 2.2. Співвідношення особистісних рис військових операторів РЛС
у психологічно сумісних/несумісних групах
Значущість відмінностей досліджуваних факторів між групами операторів з
різним рівнем психологічної сумісності була розрахована за допомогою
кореляційного аналізу і становила р < 0,01 для фактора «адаптивність –
тривожність» та р < 0,05 – для фактора «лідерство – підлеглість».
Таким

чином,

дослідження

індивідуально-психологічних

якостей

операторів РЛС Повітряних Сил Збройних Сил України дозволило з упевненістю
стверджувати, що основними детермінантами психологічної сумісності бойових
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обслуг виступає подібність операторів за особистісним фактором «адаптивність –
тривожність» та їхня відмінність за фактором «лідерство – підлеглість».
Найбільш значущою виявилася, з одного боку, подібність операторів за
соціальним статусом, спрямованістю на справу, емоційною стабільністю,
врівноваженістю, упевненістю в собі, високою нормативністю поведінки,
з іншого – відмінність за рівнем конформності та домінантності. У свою чергу,
в бойових обслугах, де військовослужбовці володіють різними значеннями
фактора

«адаптивність – тривожність»

і

подібними

значеннями

фактора

«лідерство – підлеглість», рівень психологічної сумісності низький.

Висновки до другого розділу
У другому розділі обґрунтовано методологічні засади дослідження з
урахуванням його інтегративного характеру, розглядаються шляхи досягнення
мети та розв’язання завдань дослідження, описується процедура проведення
психологічного експерименту, обґрунтовуються методики, характеризується
експериментальна вибірка.
Висвітлені

результати

констатувального

етапу

експериментального

дослідження психологічної сумісності військових операторів РЛС. Вивчення
експертної думки командирів різного рівня (50 офіцерів), а також анкетування
операторів РЛС (112 осіб, які виконували завдання бойового чергування в складі
50 бойових обслуг) дозволили констатувати високу актуальність обраної
проблеми,

що

вимагає

відповідного

теоретичного

обґрунтування

та

експериментальної перевірки. Зокрема, переважна більшість респондентів обох
вибірок (76 % операторів і 70 % начальників) вказали на те, що психологічна
сумісність

є

провідною

характеристикою

спільної

діяльності

військовослужбовців, які виконують завдання бойового чергування.
Теоретично обґрунтовані й практично перевірені показники групової
успішності відповідно до таких критеріїв, які характеризують суспільну
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(світоглядну)

спрямованість

військовослужбовців,

рівень

їхньої

бойової,

професійної та психологічної готовності. Результати констатувального етапу
експерименту

засвідчили,

що

успішність

виконання

завдань

чергування

підрозділу більшою мірою пов’язана з показниками бойової, професійної
(операторської) та психологічної готовності операторів РЛС.
Розроблені критерії та показники дали змогу виокремити характерологічні
ознаки успішності спільної діяльності військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні. З’ясовано, що бойове чергування є своєрідним видом військової
діяльності, що вимагає від військового оператора РЛС відповідного рівня знань,
тренованості, психічної стійкості, витривалості та працездатності. За таких умов
особливої ваги набуває не лише праця окремо взятого військового оператора, а й
робота малих груп (бойових змін, обслуг), якість спільної роботи яких залежить
від психологічної сумісності осіб.
Відповідно до сфер взаємодії військових операторів на бойовому чергуванні
було теоретично обґрунтовано й практично перевірено критерії психологічної
сумісності операторів РЛС. Відповідно до емпірично встановленої значущості
виокремлено такі з них:
– афективний, що вказує на рівень співпереживання та співчуття у групі та
проявляється в емоційних оцінках (дружелюбності, приязні);
– професійний, що вказує на рівень взаємоузгодженості дій операторів і
проявляється

у

практичних

показниках

спільної

діяльності

(зокрема,

продуктивності);
– когнітивний, котрий відображає рівень взаєморозуміння осіб і виявляється
у

раціональних

оцінках

міжособистісної

взаємодії

військовослужбовців

(здебільшого задоволеності).
Встановлено відмінності між психологічно сумісними й психологічно
несумісними

обслугами

за

низкою

індивідуально-психологічних

якостей:

емоційною стійкістю, впевненістю в собі, тривожністю, конформізмом, рівнем
самоконтролю, нормативністю поведінки. Проведений дискримінантний аналіз
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дав змогу виокремити низку характеристик психологічно сумісних та несумісних
бойових обслуг військових операторів радіолокаційних станцій.
Експериментальне

вивчення

індивідуально-психологічних

якостей

операторів РЛС дозволило з упевненістю стверджувати, що основними
детермінантами психологічної сумісності бойових обслуг виступає подібність
операторів за особистісним фактором «адаптивність – тривожність» і їхня
відмінність за фактором «лідерство – підлеглість».
Найбільш значущою виявилася, з одного боку, подібність операторів за
соціальним статусом, спрямованістю на справу, емоційною стабільністю,
урівноваженістю, впевненістю у собі, високою нормативністю поведінки,
з іншого – відмінність за рівнем конформності та домінантності. У свою чергу,
в бойових обслугах, де військовослужбовці володіють різними значеннями
фактора

«адаптивність – тривожність»

і

подібними

значеннями

фактора

«лідерство – підлеглість», рівень психологічної сумісності низький.
Список використаних джерел до другого розділу: [11; 22; 27; 45; 68; 69; 87;
98; 114; 115; 117; 119; 127; 137; 139; 146; 147; 148; 156; 162; 178; 181; 185; 190;
191; 197; 202].
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РОЗДІЛ 3
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД БОЙОВОГО ЧЕРГУВАННЯ
ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАТОРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ

3.1. Розробка методики психологічного супроводу бойового чергування
військових операторів радіолокаційних станцій
Реформування Збройних Сил України, яке нині триває, здійснюється
шляхом переходу до якісно нових параметрів будівництва оборонної галузі.
Відбувається радикальна трансформація багатьох аспектів життєдіяльності армії:
постійна зміна чисельності військ; перегляд структури, організації та управління
підрозділів; модернізація та вдосконалення озброєння й техніки; перехід на
контрактну основу тощо.
Поряд із позитивними змінами мають місце й негативні явища, які
здійснюють значний вплив на процес формування та розвитку Збройних Сил
України. Серед них, зокрема, такі: низький рівень соціальної захищеності
військовослужбовців і членів їхніх сімей; недостатньо високий соціальний статус
професії військового; скорочення військових строкової служби та недостатня
кількість військовослужбовців, що проходять службу за контрактом; зрештою,
різке загострення воєнно-політичної ситуації у світі.
Усі ці чинники (як позитивні, так і негативні) здійснюють вплив на
морально-психологічний стан і настрій військовослужбовців, знижуючи тим
самим соціальну привабливість професії військового та можливість комплектації
Збройних Сил за рахунок військових контрактної служби.
Отже, з одного боку, зростає необхідність у висококваліфікованих кадрах, з
іншого – спостерігається зниження мотиваційних установок військовослужбовців
щодо вдосконалення своєї військово-професійної майстерності, або взагалі
відсутність бажання її набувати. Усе це зумовлює необхідність посилення
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психологічного впливу на процес підготовки військових кадрів, особливо у
частинах, що входять до складу Об’єднаних сил швидкого реагування.
Основне завдання цих підрозділів полягає у підтриманні високого рівня
бойової готовності військ, здатності в будь-яких умовах ефективно виконувати
службові завдання. З цією метою у Збройних Силах України організоване
безперервне бойове чергування. Головну роль у цьому виді діяльності військ
виконують бойові зміни, ланки, обслуги тощо.
Підбір і комплектування малих груп військових операторів РЛС у системах
«людина–машина» у наш час здійснюється, як правило, тільки з урахуванням
індивідуально-психологічних властивостей особистості. Вплив міжособистісних
взаємин на успішність операторської діяльності або не береться до уваги, або
враховується чисто умовно, інтуїтивно, поверхово.
На необхідність урахування психологічної сумісності при вирішенні
подібних завдань вказували такі науковці, як С. Василенко [29], В. Давидов [45],
О. Караяні [86],

М. Корольчук [98],

С. Круткін [105],

Г. Ложкін [114],

В. Осьодло [147], Ю. Трофімов [191], В. Ягупов [202] та інші.
Так, на думку В. Спасеннікова, комплектування малих груп містить у собі
сукупність таких етапів:
– аналіз особливостей операторської діяльності з урахуванням її групового
характеру й вимог, що стосуються особистісних і професійних якостей
спеціаліста;
– визначення найбільш значущих професійних властивостей операторів;
– добір таких складів груп операторів, у яких би оптимально поєднувалися
професійні та особистісні характеристики;
– оцінка психологічної сумісності й корекції складів груп операторів [42].
Науковець зазначає, що відбір малих груп у системах різного цільового
призначення слід здійснювати на основі двох рівнів міжособистісної сумісності:
психофізіологічного та соціально-психологічного.
Перший

рівень

сумісності

групи

визначається

індивідуально-

психологічними особливостями психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення), а
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також певними психологічними особливостями і станами (темпераменту,
психомоторики,

психофізіологічної

витривалості),

емоційно-вольовою

витривалістю до екстремальних умов діяльності особистості.
Другий рівень сумісності передбачає узгодженість функціонально-рольових
очікувань членів групи, єдність їхніх ціннісних орієнтацій, інтелектуального та
культурного розвитку [42].
У свою чергу, А. Глоточкін і Г. Ложкін указують на «необхідність розгляду
проблеми формування малих груп як різномасштабного завдання оптимізації в
багатофакторному просторі з нерівнозначними критеріями» [42, с. 22]. В основу
розв’язання цієї проблеми вчені ставлять соціометричне опитування, яке слід
здійснювати непараметричним способом без обмеження числа виборів. Такий
підхід дозволяє виявити багатоманітність взаємин у групі й визначити такі
індекси,

як

соціометрична

когерентність

і

коефіцієнт

соціометричної

напруженості.
Ураховуючи

вчення

науковців,

результати

констатувального

етапу

дослідження спільної діяльності операторів РЛС, нормативно-правові вимоги,
була сформована мета: на формувальному етапі експерименту теоретично
обґрунтувати й застосувати на практиці методику комплектування бойових
обслуг військових операторів із врахуванням їхньої психологічної сумісності
(далі – методика).
Вважаємо, що ефективне напрацювання й використання цієї методики
значною мірою залежить від чіткого визначення її цільового призначення, завдань
і принципів.
Основне призначення методики полягає у комплектуванні бойових обслуг
операторів РЛС із врахуванням їхньої психологічної сумісності. Вбачається, що
використання

методики

на

практиці

забезпечить

успішне

виконання

військовослужбовцями завдань бойового чергування, а також сприятиме
налагодженню позитивної атмосфери в колективі, емоційному задоволенню осіб
від спільної діяльності.
Провідні завдання методики комплектування бойових обслуг такі:

113
– створення оптимальних за психологічним складом бойових обслуг,
підвищення рівня їхньої бойової готовності;
– результати дослідження мають дати чітку інформацію про придатність
кандидата, його потенціал як військового фахівця, здатність діяти самостійно і в
складі бойової обслуги;
– ураховуючи поліфункціональність завдань бойового чергування, методика
має забезпечувати добір тих військовослужбовців, які здатні виконувати їх як у
стандартних, так і нестандартних умовах, швидко адаптуватися, автономно
приймати рішення, зберігати оптимальну працездатність, стресостійкість та
емоційну стабільність;
– беручи до уваги успішність виконання завдань чергування, встановити
якість роботи військових операторів РЛС, фізичні та психологічні затрати, а
також час, необхідний для їхнього відновлення.
Розробка і практичне використання результатів добору за допомогою цієї
методики вимагає врахування відповідних принципів, які, у свою чергу,
визначають методи та організаційні форми процесу комплектування бойових
обслуг. Комплектування малих груп військових операторів РЛС відбувалося з
урахуванням таких принципів:
– компліментарності різноспрямованих особистісних потреб (наприклад,
коли одна особа прагне управляти, інша – підпорядковуватися);
– конгруентності прагнень, що передбачає задоволення одновекторних
потреб операторів за рахунок співпраці;
– компліментарності професійних навичок, що забезпечує компенсацію
недостатньо розвинених здібностей одного суб’єкта досконалішими якостями
іншого;
– спільності цінностей, що передбачає узгодженість життєвих поглядів,
переконань, правил тощо;
– компліментарності фахових знань, коли члени обслуги взаємодоповнюють
один одного у ході спільної діяльності.
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Комплектування бойових обслуг із врахуванням психологічної сумісності
операторів передбачало використання таких організаційних підходів (форм):
– персонального

вивчення

індивідуально-психологічних

властивостей

особистості кожного військового оператора зокрема;
– колективного вивчення означених властивостей, мета якого – дослідження
операторських обслуг як суб’єктів службової діяльності.
На основі проведеного теоретичного та експериментального дослідження
феномену психологічної сумісності військових операторів РЛС (чинників,
критеріїв, детермінант), враховуючи показники успішності виконання завдань
бойового чергування, завдання та принципи створення чергових розрахунків,
напрацьовано методику, основні елементи якої варто впроваджувати на таких
етапах спільної діяльності осіб:
1) перед заступанням на бойове чергування;
2) у ході бойового чергування;
3) після виконання завдань бойового чергування.
Розглянемо докладно кожен із цих етапів.
Перший етап – перед заступанням на бойове чергування. Основне
завдання

цього

етапу

полягало

в

детальному

вивченні

особистості

військовослужбовця, що передбачало низку заходів.
1. Детальний аналіз особової справи військовослужбовця (матеріалів, що
надійшли від військового комісаріату) та інших службових документів
(автобіографії, характеристики, різноманітних довідок, відзивів, службових
карток, листів вивчення тощо). Це дуже важливий і тривалий процес, який
дозволив сформувати попереднє враження про військовослужбовця. Предметом
вивчення були: соціальне походження; належність до певної етнічної групи,
територіальної

спільноти,

професійної

категорії;

релігійні

переконання;

особливості безпосереднього соціального оточення; основні події біографії тощо.
Робота з документами дала можливість виявити:
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– соціальні передумови формування та розвитку у військовослужбовців тих
чи інших індивідуально-психологічних властивостей, які будуть зумовлювати
адаптацію особи до військової служби, її професійне становлення;
– певні прояви у навчальній чи професійній діяльності особи до призову у
Збройні Сили, які б свідчили про зрілість, активність різних психічних процесів,
спрямованість, ціннісні орієнтації, риси характеру тощо.
2. Індивідуальна бесіда як метод отримання інформації про індивідуальнопсихологічні якості військовослужбовця на основі прямого словесного контакту з
ним. У ході бесіди основна увага зверталася на інформацію про склад і умови
проживання сім’ї, дисциплінованість, моральну та правову свідомість, ставлення
до суспільного життя, виконання загальних службових обов’язків, військового
колективу, перенесені захворювання й травми, скарги на здоров’я тощо.
Дуже

важливим

було

спостереження

за

невербальними

проявами

військовослужбовця, оцінка таких його особливостей, як зовнішній вигляд, мова,
самооцінка, настрій, вихованість, такт, щирість, творчість, схвильованість,
впевненість, агресивність тощо.
У результаті індивідуальної співбесіди формувався психологічний портрет
військовослужбовця, визначалися особливості його взаємин з товаришами по
службі, уточнювалася інформація про наявність мікрогруп, неформальних лідерів,
аутсайдерів тощо.
3. Попереднє діагностування індивідуально-психологічних якостей персони
здійснювалося за допомогою низки методик, а саме: «Ціннісні орієнтації»
М. Рокіча (вивчення ціннісно-мотиваційної сфери особистості); опитувальник
Б. Басса (визначення спрямованості військовослужбовця); тест Я. Стреляу
(визначення сили нервових процесів людини); тест Г. Айзенка ЕРІ (визначення
типу темпераменту); тест Р. Кеттела 16 PF (форма С) (визначення особистісних
факторів).
4. Опитування командирів і начальників різного рівня стосовно кандидатів
на операторські посади. Формування попереднього висновку про доцільність
зачислення того чи іншого військовослужбовця в групу операторів.
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Після проведення попереднього вивчення особистості військовослужбовця
здійснювалося дослідження професійних (операторських) якостей, а також
психологічне вивчення та підготовка особистості оператора.
Вивчення професійних якостей військових операторів спрямовувалося на
визначення фахової придатності військовослужбовця і передбачало дослідження
його індивідуальних особливостей, що впливають на успішність спільної
діяльності осіб.
Беручи до уваги специфіку функціонування бойових обслуг, визначення
операторської придатності здійснювалося на підставі оцінки професійно
значущих якостей особистості військовослужбовця, що відповідають не тільки
конкретній індивідуальній діяльності, а й зумовлені особливостями взаємодії
членів групи, їхньою психологічною сумісністю.
На думку М. Корольчука, властивість професійної придатності варто
розглядати в двох аспектах:
– як сукупність вихідних індивідуальних якостей людини, що визначають
успішність формування придатності до конкретної діяльності;
– як систему наявних, сформованих і взаємозалежних якостей суб’єкта
діяльності (професійних, психологічних тощо), які забезпечують ефективне
виконання конкретних професійних завдань [99].
Виходячи з цього, вважаємо, що на етапі комплектування бойових обслуг
слід здійснювати оцінювання придатності військовослужбовця до спільної
діяльності в особливих умовах у складі обслуги. Визначення рівня професійної
придатності передбачало вивчення тих індивідуальних характеристик, від яких
більшою мірою залежить кінцевий успіх у роботі оператора РЛС і які в
сукупності визначають його готовність до службової діяльності в складі
чергового розрахунку.
Завершальною стадією вивчення професійних (операторських) якостей
військовослужбовця на першому етапі, що розглядається, було визначення
ступеня придатності до спільної діяльності в складі бойової обслуги на основі
зіставлення індивідуальних особливостей оператора з вимогами професії. До
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уваги

бралися

експертні

оцінки

показників

професійної

(операторської)

готовності військовослужбовця (відповідно до підрозділу 2.2), а саме ступені:
а) повноти

засвоєння

військово-професійних

знань

(сформованості

відповідних навичок і вмінь);
б) усвідомленості засвоєних знань та їх сприйняття;
в) реалізації засвоєних знань, навичок та вмінь.
Організація психологічного вивчення та підготовки військовослужбовців
починалася з чіткого визначення психофізіологічних вимог до особистості
військового оператора.
Психологічне вивчення кандидатів у період до заступання на бойове
чергування тісно пов’язане з психологічною підготовкою військових операторів.
Цей процес спрямовувався, зокрема, на підготовку кожного військовослужбовця
до виконання типових завдань і бойової обслуги в цілому. У свою чергу,
психологічне вивчення надало змогу оцінити рівень готовності особи та
сформованих у результаті груп до забезпечення бойового чергування.
Психологічна

підготовка

є

науковою

підготовкою

психіки

військовослужбовця до стійкої практичної діяльності у складі підрозділу [202].
Основна мета психологічної підготовки військових операторів полягала у
формуванні:
– психічної стійкості, системи психічних якостей оператора, яка визначала
його потенційну можливість долати труднощі бойового чергування й успішно
виконувати завдання;
– психічної

готовності,

націленості

та

мобілізованості

психіки

військовослужбовців на подолання майбутніх службових труднощів,

що

забезпечувало результативність та якість виконання завдань бойового чергування
адекватно до їхньої складності, значущості й важливості [202].
Досягнення основної мети психологічної підготовки військового оператора
здійснювалося шляхом загальної, специфічної та цільової підготовки. Під час
загальної психологічної підготовки формувалися: усвідомлення необхідності
виконання свого конституційного обов’язку, впевненість у своїх силах і бойовій
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техніці, правильне уявлення про характер сучасної війни, засоби її ведення,
труднощі, які необхідно подолати.
Серед

основних

заходів

загальної

психологічної

підготовки

використовувались такі:
– виховний вплив, спрямований на формування високої відповідальності за
безпеку повітряних кордонів Батьківщини;
– роз’яснення особовому складу цілей і завдань бойового чергування;
– інформування про військово-політичне становище;
– формування психічної готовності до початку чергування;
– формування психічної стійкості у військовослужбовців;
– формування психічної готовності операторів бойової обслуги до активних
та узгоджених дій;
– розвиток рішучості, кмітливості, точності й чіткості дій, самовладання під
час роботи з апаратурою;
– розвиток навичок і вмінь швидкого фіксування, якісної обробки,
надійного збереження та швидкої передачі отриманої інформації [203].
Спеціальна (специфічна) психологічна підготовка спрямовувалася на
формування психічної стійкості та готовності до спільної діяльності в складі
обслуги військових операторів. З цією метою перед заступанням на бойове
чергування

проводилася

комплексна

перевірка

засобів

радіотехнічного

забезпечення польотів, яка характеризується напруженістю, наявністю елементів
складних екстремальних умов, необхідністю прийняття рішень в умовах
обмеженого часу та високої відповідальності за результати чергування. Крім
цього, комплексна перевірка була необхідною, з одного боку, для перевірки знань
військових операторів РЛС, з іншого – для відпрацювання основних вправ і
тренування особового складу зміни.
Цільова психологічна підготовка була спрямована на забезпечення рішень
конкретних

операторських

завдань.

Цей

вид

психологічної

підготовки

військовослужбовців проводився тричі: безпосередньо перед чергуванням (для
мобілізації членів бойової обслуги на виконання поставлених завдань); під час
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чергування (для підтримання бойової готовності, попередження негативних
психічних станів); після виконання типових завдань (для зняття психічної
напруженості, відновлення бойової готовності).
Завершальною стадією психологічного вивчення та підготовки в період до
заступання на бойове чергування стало створення малих груп. Комплектування
діад військових операторів на першому етапі спільної діяльності осіб
здійснювалося на основі досліджень, висвітлених нижче.
По-перше, бралася до уваги експертна оцінка показників психологічної
готовності особистості військовослужбовця до несення бойового чергування
(відповідно до підрозділу 2.2), що враховувала рівні сформованості:
– ціннісно-мотиваційного компонента (ціннісних військово-професійних
орієнтацій, прояву стійкого інтересу до виконання завдань бойового чергування);
– орієнтовно-мобілізаційного

компонента

(практичності‚

творчої

активності‚ здатності приймати рішення та брати на себе відповідальність);
– емоційно-вольового

компонента

(самоконтролю,

врівноваженості,

гнучкості при вирішенні завдань бойового чергування);
– пізнавально-оцінювального компонента (критичності мислення, здатності
до адекватної самооцінки особистісних якостей під час виконання завдань
бойового чергування).
По-друге, враховувалося вивчення групових процесів. Першочерговим
завданням

було

проведення

соціометричного

дослідження

всієї

вибірки

кандидатів на посади військових операторів. Використання методу дозволило:
– виявити структуру міжособистісних взаємин шляхом визначення взаємних
почуттів, симпатій, неприязні, байдужості;
– встановити місце (статус) кожного військовослужбовця в структурі
міжособистісних взаємин;
– виявити наявність і склад мікрогруп.
У

результаті

дослідження

професійних

(операторських)

якостей

військовослужбовців та особливостей їхньої взаємодії, психологічного вивчення
та підготовки військових операторів другого набору було створено 25 нових
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бойових обслуг третього набору, основною умовою комплектування яких була
психологічна сумісність групи.
Виходячи

з

результатів

проведеного

емпіричного

дослідження

(підрозділ 2.4), обслуги комплектувалися згідно з принципом подібності
операторів за особистісними фактором «адаптивність – тривожність», а також
ураховувалися їхні відмінності за фактором «лідерство – підлеглість». Таким
чином, до однієї обслуги зараховувалися ті військовослужбовці, які, з одного
боку, подібні між собою за соціальним статусом, емоційною стабільністю,
врівноваженістю, впевненістю у собі, високою нормативністю поведінки і
спрямованістю на справу, з іншого – відмінні за рівнем конформності,
домінантності.
Типовий профіль психологічно сумісної бойової обслуги, яка бралася за
основу в процесі комплектування малих груп військових операторів РЛС,
зображений на рис. 2.2.
Другий етап – у ході бойового чергування. Під час несення бойового
чергування основні зусилля військових операторів РЛС спрямовувалися на
створення умов оптимальної готовності до виконання оперативних дій, своєчасне
виконання поставлених завдань. З цією метою здійснювалися заходи, змістом
яких було:
– проведення необхідної і достатньої кількості перевірок несення бойового
чергування;
– надання фахової допомоги, консультацій;
– здійснення своєчасної корекції помилок, роз’яснення причин і способів їх
усунення;
– формування експертної оцінки щодо своєчасності й точності виконання
завдань бойового чергування.
За результатами такого вивчення і спостереження приймалося рішення про
посилення контролю чи здійснення заміни в складі тієї чи іншої бойової обслуги,
у якому враховувалися всі недоліки та помилки чергування операторів.
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Основну

роль

під

час

другого

етапу

спільної

діяльності

військовослужбовців відігравав її психологічний супровід. У ході бойового
чергування на психіку військового оператора впливає висока відповідальність, яка
пов’язана з необхідністю підтримання відповідного рівня мобілізованості
психічних сил. Таку психологічну готовність слід розглядати як мотиваційновольовий стан психіки, що забезпечує перехід від очікування екстреного сигналу
до активних дій при його появі.
Виокремлено основні чинники, які виникають під час бойового чергування
та зумовлюють необхідність високої психічної готовності військових операторів
до виконання поставлених завдань. До них віднесено:
– високу відповідальність за охорону повітряних кордонів держави;
– обов’язкове своєчасне забезпечення інформацією про стан чергування,
уміле використання зброї та бойової техніки;
– опосередкований характер взаємодії з імовірним противником;
– одноманіття і монотонію психологічних подразників;
– необхідність постійно перебувати у стані бойової готовності;
– порушення фізіологічного ритму функціонування психіки військових
операторів, що зумовлено специфікою військової служби та виконання бойових
завдань.
Стан психологічної готовності має індивідуальний характер і пов’язаний з
особливостями перебігу психічних процесів, які визначають рівень психічної
напруженості військовослужбовця. Перебування в такому стані протягом
тривалого часу може, у свою чергу, негативно вплинути на міжособистісні
взаємини та успішність бойового чергування в цілому.
На психологічну сумісність бойової обслуги під час другого етапу спільної
діяльності осіб, ураховуючи зазначену вище залежність, особливо впливали:
морально-психологічний супровід діяльності бойових обслуг, оцінки стану
професійної та психологічної готовності військових операторів, чинники
емоційно-вольової сфери військовослужбовця, його службової діяльності та
міжособистісного спілкування.
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Такий супровід охоплював всі сфери життєдіяльності операторів і
бойових обслуг і пов’язаний був з впливом як на свідомість, так і на
підсвідому сферу, як на раціональні, так і на емоційні компоненти психіки.
Маючи у своїй основі моральні норми і цінності, морально-психологічне
забезпечення базується на вихованості і загальнокультурному розвитку
кожного оператора.
Морально-психологічне забезпечення службової діяльності військових
операторів РЛС на бойовому чергуванні здійснювалось у рамках:
– інформаційно-пропагандистського забезпечення;
– воєнно-соціальної роботи;
– культурно-виховної роботи;
– інформаційно-психологічної протидії;
– психологічного забезпечення.
Інформаційно-пропагандистське

забезпечення

–

це

система

цілеспрямованих заходів щодо формування стійкого і керованого моральнопсихологічного стану на підставі оперативного інформування особового
складу про зміст воєнно-політичної та бойової обстановки, покладені на
війська (сили) завдання та умови їх здійснення.
Основні завдання даного виду забезпечення полягали у розвитку
мотивації

військово-професійної

діяльності,

свідомої

дисциплінованої

поведінки та сумлінного виконання службових обов’язків; мобілізації на
ефективне здійснення бойової підготовки; розповсюдженні бойового досвіду,
пропаганді героїчних подвигів українських воїнів тощо.
Воєнно-соціальна

робота

–

це

діяльність

щодо

створення

та

забезпечення необхідних соціальних і правових умов для виконання
особовим складом підрозділу службових завдань; реалізації прав і пільг
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, членів їх сімей;
дотримання

моральних

принципів

поведінки,

норм

міжнародного

гуманітарного права (права збройних конфліктів); підтримання високої
дисципліни, організованості та порядку. Даний вид морально-психологічного
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забезпечення здійснювався з метою створення соціально-правових умов для
успішного і ефективного виконання військовими операторами РЛС своїх
функціональних обов’язків в умовах бойового чергування.
Культурно-виховна робота – це діяльність, яка спрямована на
відновлення моральних, психічних та фізичних сил особового складу, його
мобілізацію на виконання

службових завдань, задоволення духовних

(культурних) потреб військовослужбовців. Основні завдання цієї роботи
полягали у постійному і всебічному вивченні морально-духовного й
емоційного
спрямування

стану
його

оператора;
на

сприянні

ефективне

загальнокультурного

виконання

поставленого

розвитку;
завдання;

виховання морально-духовних, національно-патріотичних якостей і почуття
любові до України, її народу, традицій, культури.
Інформаційно-психологічна протидія – це комплекс заходів стосовно
прогнозування, профілактики та зриву інформаційно-психологічного впливу
противника, нейтралізації його намагань дезінформувати та деморалізувати
особовий склад наших військ (сил), дезорганізувати його

службову

діяльність. Даний вид морально-психологічного забезпечення спрямовувався
на аналіз морально-психологічної обстановки у районі дислокації підрозділу;
виявлення каналів проникнення дезінформації та пропаганди; оперативне
інформування особового складу про можливість такого впливу тощо.
Психологічне забезпечення – це комплекс заходів щодо формування,
підтримання та відновлення у особового складу психологічних якостей, які
забезпечують високу психологічну стійкість військовослужбовців, готовність
виконувати службові завдання в будь-яких умовах обстановки. Основним
завданням такої роботи було формування:
– загальної (тривалої) і ситуативної (тимчасової) готовності;
– надійності функціонування психіки військових операторів в умовах
повсякденної діяльності;
– підтримка мотиваційних основ бойової діяльності;
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– здатності до безпомилкових дій у ході несення бойового чергування і
виконання повсякденних службових обов’язків;
– індивідуальної і групової психологічної готовності до оперативного
ведення бойових дій як у мирний, так і воєнний час.
Окрім того, морально-психологічний супровід охоплював усі сфери
життєдіяльності операторів і бойових обслуг та спрямовувався на подолання
негативних станів, що виникають у роботі операторів РЛС, зокрема:
– фрустрації, коли нормативні вимоги перевищують фахові можливості
особи;
– монотонії,

коли

в

результаті

однорідної

діяльності,

відсутності

зацікавленості звужується обсяг уваги і психічна напруга різко зменшується;
– звикання, коли знижується емоційність очікуваної події (отримання
сигналу), а сама її поява здається малоймовірною;
– втоми, що з’являється як результат виснаження фізичних і психічних
ресурсів військовослужбовця під впливом тривалого навантаження.
Завдяки емпіричному дослідженню було виявлено, що емоційно-вольові
якості військових операторів здійснюють провідний вплив на психологічну
сумісність бойової обслуги. Тому під час психологічного супроводу бойового
чергування особлива увага зверталася на такі афективні прояви осіб:
– психомоторику – порушення координації, надмірне тремтіння, нервові
посмикування, напруженість тощо;
– темперамент – підвищена сенситивність, тривожність, імпульсивність,
низька чи надмірна активність, ригідність, резистентність;
– девіантні прояви в процесі службової діяльності – низька успішність,
байдужість, грубість, халатність тощо;
– негативні особистісні зміни – підвищена втомлюваність, загальна в’ялість,
постійні головні болі, іпохондрія, демонстративна суїцидальна поведінка,
нелогічність, неадекватність, депресивність, надмірний песимізм тощо.
Варто також зазначити, що емоційно-вольові якості здійснюють вплив на
мотивацію особи, часто вони зумовлюють виникнення порушень соціальних норм
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і військової дисципліни (невиконання наказів, суїцидальні прояви, схильність до
крадіжок,

самоскалічення),

викривлень

міжособистісних

взаємин

військовослужбовців (конфліктність, агресія, ізольованість, неповага до групових
цілей, невпевненість, неадекватна реакція на критику, постійні скарги на колектив
тощо).
Психічний стан військового оператора у процесі несення бойового
чергування тісно пов’язаний з його працездатністю. Саме працездатність
характеризує фізіологічний стан організму – м’язів, внутрішніх органів, нервової
системи, забезпеченість енергією, яка

може реалізуватися

в продуктах

діяльності [86].
Ураховуючи вплив нервово-психічної нестійкості та негативних психічних
станів на сумісність бойової обслуги та її успішність, динаміку працездатності
військових операторів, під час бойового чергування здійснювалися деякі
організаційні заходи та застосовувалися методи психічної саморегуляції, як-от:
1) чітка організація ергономічних умов бойового чергування: дотримання
температурного режиму, освітлення, обладнання робочого місця оператора,
шумоізоляція;
2) планування такого графіка праці та відпочинку, який би забезпечував
оптимальну працездатність військових операторів. Зважаючи на специфіку
операторської діяльності, оптимально організований режим праці давав змогу
уникнути гіподинамії (як результату нерівномірної рухливості) та сенсорної
депривації;
3) забезпечення

оптимальної

взаємодії,

об’єктивна

оцінка

рівня

взаємоузгодженості, взаєморозуміння, співпереживання та співчуття на основі
практичних, раціональних та емоційних показників спільної діяльності військових
операторів;
4) ознайомлення військовослужбовців з прийомами та методами психічної
саморегуляції

з

метою

попередження

різноманітних

психосоматичних

і

невротичних розладів. На цьому етапі використовувалися методи аутогенного
тренування, правильного дихання та релаксації.
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Психічна саморегуляція – це властивість організму, яка визначається як
регуляція різних станів, процесів і дій, що здійснюються самим організмом
за допомогою психічної активності. На цьому етапі використовувалися
методи аутогенного тренування, правильного дихання та релаксації.
Аутогенне тренування – це система вправ для досягнення стану
аутогенного занурення, в якому виникає можливість образними уявленнями
та словесними навіюваннями впливати на вегетативну нервову систему і
через неї – на функціонування внутрішніх органів особи.
Самонавіювання
здійснювалося

за

(навіювання
допомогою

з

дозволу

відтворення

військового
словесних

оператора)

формул,

які

супроводжувалися м’язовою релаксацією і створенням мисленнєвих образів.
Так, при подачі формули (наказу чи самонаказу) про появу відчуття
необхідно було уявити, що рука наповнюється свинцем чи утримує енергію,
при отриманні наказу відчути тепло, – уявити, що рука наповнюється
гарячою водою тощо.
Зразки вправ для аутогенного тренування наведені в Додатку Ж.
Третій етап – після бойового чергування. Важливою складовою методики
комплектування бойових обслуг військових операторів було вивчення особистості
та спільної діяльності військових операторів після виконання завдань бойового
чергування.
Перш за все підводилися підсумки, здійснювалось експертне оцінювання
успішності спільної діяльності військових операторів РЛС за рівнями суспільно
корисної діяльності, психологічної, професійної та бойової готовності.
З метою вивчення групової динаміки, перекомплектування бойових обслуг
проводилася психологічна діагностика стану кожної особистості і групи
військових операторів у цілому за такими напрямами:
– уточнення індивідуально-психологічних властивостей, якостей і рис
особистості військовослужбовця, які здійснюють вплив на процес несення
бойового чергування та успішність спільної службової діяльності;
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– експертне

оцінювання

рівня

взаєморозуміння,

взаємоузгодженості,

співчуття та співпереживання на основі емоційних, раціональних і практичних
показників військових операторів кожної бойової обслуги;
– вивчення соціально-психологічного клімату в малих групах військових
операторів за допомогою опитувальника К. Сишора (Додаток Д) і тесту
«Атмосфера групи» (Додаток Е); експертного оцінювання кожної малої групи за
характеристиками колективного суб’єкта (Додаток В).
Психологічний

аспект

вивчення

чергових

розрахунків

військових

операторів у період після бойового чергування полягав також у знятті психічної
напруженості, відновленні функціонального стану психіки військовослужбовців.
З цією метою здійснювалася психологічна підтримка та корекція особистості
військовослужбовця, групові вправи.
Психологічна підтримка спрямовувалася на актуалізацію наявних і
створення

додаткових

психологічних

ресурсів

у

військових

операторів.

Використовувалася для всіх військових операторів як профілактика негативних
психічних явищ за допомогою методів психічної та психофізіологічної регуляції.
Методи

психічної

регуляції

спрямовувалися

на

переключення

від

надмірного емоційного збудження до будь-якої практичної, переважно моторної
(іноді розумової) діяльності. З метою оптимізації процесу виконання службових
завдань

використовувався

метод

концентрації

уваги.

Перед

військовим

оператором стояло завдання відтворити той чи інший предмет спочатку протягом
5, а потім 10 і 15 секунд. Таке тренування тривало від однієї до п’яти хвилин.
Наступний

метод

психічної

регуляції

полягав

у

відтворенні

військовослужбовцями трьох умовних кіл, які поступово звужуються (так званий
метод «три кола», напрацьований К. Станіславським [165]). Для вправи можна
також використовувати будь-які предмети. Наприклад, при виконанні вправи
оператор закривав очі та уявляв об’єкти, які знаходяться біля місця несення
чергування, а також як вони співвідносяться між собою (велике коло). Потім
стояло завдання зосередитися на інтер’єрі приміщення, в якому бойова обслуга
несе чергування, і відтворити всі предмети, які розташовані у ньому (середнє
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коло). На завершальній стадії вправи пропонувалося відтворити предмети одягу
(мале коло). При цьому необхідно було концентрувати увагу тільки на власній
персоні, а все навколо повинно поступово зникати з поля зору.
Ще один метод, який часто використовувався для зняття надмірного
емоційного навантаження у військових операторів РЛС після бойового
чергування, полягав у пильному розгляданні (протягом трьох хвилин) будь-якого
нескладного

об’єкта

(так

званий

метод

«безперервного

споглядання»,

напрацьований В. Леві [165]). Під час такого сприйняття оператор повинен був
знайти в предметі якісь нові деталі. Різновидом цього методу є також «ритмічне
споглядання», коли військовослужбовець зосереджувався на предметі на
спокійному вдиханні і, закриваючи очі на видиханні, ніби стирав те, що було
сприйнято. Такий алгоритм вправ здійснювався не менше тридцяти разів.
Інший варіант цієї вправи – «мисленнєве споглядання». Виконуючи його,
військовослужбовець уважно розглядав будь-який предмет протягом трьох
хвилин, а потім із заплющеними очима подумки відтворював те, що побачив.
Після цього, відкривши очі, порівнював реальність із тим, що йому вдалося
уявити.
До методів психічної регуляції, які часто використовувалися на бойовому
чергуванні, можна віднести й слова підтримки чи наказ авторитетної особи.
Ефективність такого впливу при високому емоційному збудженні тільки
посилювалася, оскільки оператор у таких умовах ставав більш вразливий.
Методи

психофізіологічної

регуляції

спрямовувалися

на

підтримку

працездатності та оптимізації психічного стану військових операторів після
бойового чергування. Найчастіше використовувався метод управління ритмом
дихання. Слід зазначити, що ритмічне глибоке дихання суттєво знижує
збудженість нервових центрів і сприяє м’язовій релаксації. Приклад одного з
методів управління ритмом дихання, що використовувався після бойового
чергування, поданий у Додатку Ж.
Разом із методом управління ритмом дихання часто використовувався метод
релаксації, про який згадувалося вище (Додаток Ж, вправи № 2–6). За допомогою
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вправ психофізіологічної регуляції здійснювався вплив на роботу м’язів живота і
діафрагми, завдяки чому підвищувався відтік венозної крові з печінки та інших
внутрішніх органів, стимулювалася робота органів травлення, збільшувався
парціальний тиск кисню у крові.
Слід також відзначити, що постійне використання наведених вправ після
емоційних,

фізичних

навантажень

сприяло

нормалізації

та

стабілізації

артеріального тиску (систолічного та діастолічного), ритму серцевих скорочень,
попередженню вегетосудинної дистонії.
Використовувалися також групові вправи, навчальним матеріалом для яких
були різноманітні службові ситуації. Задавалися, як правило, лише основні
напрямки подій, умови чи цілі, а члени бойової обслуги самі визначали алгоритм
вирішення завдання. Моделювання завдань бойового чергування було скероване
на актуалізацію професійно важливих якостей військового оператора для дії в
типових ситуаціях, а також проводилося з метою його введення в подібний
психічний стан. Створений тим самим емоційний фон імовірної діяльності міг
стати засобом подолання негативних психічних станів.
Прийоми і засоби, які моделюють діяльність військового підрозділу та
військовослужбовців у складних умовах (пошкодження зв’язку, електроживлення,
аварійні та передаварійні ситуації, вихід із ладу різноманітних технічних
пристроїв

тощо),

становлять,

на

думку

В. Ягупова,

метод

аварійних

ситуацій [203].
Поряд із методами аварійних ситуацій використовувалися також і деякі
практичні заходи:
– поступове

ускладнення

умов

бойового

чергування

та

повітряної

обстановки;
– періодична зміна вирішення завдань різної складності й створення
швидкозмінної обстановки;
– використання шумів, характерних для професійної діяльності операторів;
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– тренування

членів

бойових

обслуг

у

тривалому

перебуванні

в

індивідуальних засобах захисту під час бойового чергування в умовах зовнішніх
перешкод і підвищених температур на робочому місці.
Виконання цих вправ і тренувань полягало у здобутті військовим
оператором необхідних умінь та навичок, які у стресовій ситуації допоможуть
йому звільнитися від зайвих міркувань і зосередитись на виконанні службового
завдання.
Проводилася

також

військовослужбовців,

які

психологічна

зазнали

корекція

та

реабілітація

впливу психотравмуючих

чинників,

із

симптомами непатологічних психічних реакцій.
Психологічній корекції піддавалися:
– система настанов і мотивів військових операторів;
– психічні стани як окремих осіб, так і бойових обслуг у цілому;
– стани психофізіологічного здоров’я операторів;
– взаємовідносини між військовослужбовцями;
– поведінка як окремих осіб, так і груп у цілому.
Психологічна корекція здійснювалася у таких напрямах:
а) оптимізація зовнішніх умов службової діяльності;
б) надання індивідуальної психологічної допомоги;
в) психологічна реабілітація.
З

метою

використовувалися

оптимізації
методи

зовнішніх

управлінської,

умов

службової

діяльності

інформаційно-пропагандистської,

воєнно-соціальної, правової, культурно-виховної роботи, протидії інформаційнопсихологічному впливу ймовірного противника тощо.
Надання індивідуальної психологічної допомоги здійснювалося у формі
консультації, яка мала на меті: зняття психічної напруженості особового складу
обслуги; інформування особового складу про можливі психологічні наслідки
службової діяльності та шляхи їх подолання; надання психологічної і соціальнопсихологічної підтримки військовим операторам; оптимізацію пошуку особою
оптимальних

моделей

поведінки

в

екстрених

ситуаціях.

Таким

чином,
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психологічне консультування за допомогою спеціально організованого процесу
спілкування сприяло усвідомленню військовим оператором складної ситуації,
висвітлення її причин, актуалізації додаткових сил та резервів для її подолання.
Психологічна реабілітація – специфічний вид психологічної допомоги, що
надавався військовослужбовцям, які переживали або гострі реакції на актуальний
стрес, або загострення відтермінованих негативних психологічних наслідків,
відтермінованих реакцій і розладів, що зумовлені раніше пережитим, здебільшого
психотравмуючим

стресом

[204].

З

метою

психологічної

реабілітації

здійснювалася співпраця з військовими лікарями, а військовий оператор
звільнявся від виконання службових обов’язків і перебував у стаціонарі
медичного підрозділу. За необхідності надавалася спеціалізована психологічна
реабілітація в умовах військового шпиталю.
Отже,

на

формувальному

етапі

експерименту

було

теоретично

обґрунтовано, а також застосовано на практиці методику комплектування
бойових обслуг операторів РЛС на основі їхньої психологічної сумісності.
З метою перевірки прикладної значущості проведеної процедури необхідно
здійснити порівняльний аналіз успішності виконання службових завдань
черговими розрахунками усіх наборів, а саме – представити результати
контрольного етапу дослідження.

3.2. Дослідження

впливу

психологічної

сумісності

військових

операторів радіолокаційних станцій на успішність їхньої спільної діяльності
в особливих умовах
Основне завдання контрольного етапу експериментального дослідження
психологічної сумісності операторів РЛС полягало у констатації впливу цього
групового феномену на успішність спільної діяльності в особливих умовах.
Використовуючи теоретично обґрунтовану в підрозділі 3.1 методику, на
практиці було здійснено переформатування бойових обслуг другого набору у нові
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чергові розрахунки, що створювались на основі психологічної сумісності осіб.
Тобто ті ж самі оператори ввійшли до складу нових 25 діад третьої вибірки
досліджуваних, котрі у подальшому забезпечили 40 льотних змін.
Таким

чином,

друга

вибірка

бойових

обслуг,

у

якій

визначено

12 психологічно сумісних і 13 несумісних діад, позначена як контрольна група.
В експериментальну групу ввійшли чергові розрахунки третьої вибірки, котрі
формувалися з використанням нашої методики.
Рівень

психологічної

сумісності

обслуг

експериментальної

групи

визначався за допомогою зіставлення емоційних оцінок спільної діяльності
військовослужбовців на бойовому чергуванні за дев’ятибальною шкалою (до
уваги бралися наведені у підрозділі 2.3 результати опитування осіб за найбільш
значущим афективним критерієм психологічної сумісності, що відображає рівень
співпереживання та співчуття) та експертної оцінки (за п’ятибальною шкалою,
див. Додаток В) кожного розрахунку як суб’єкта діяльності (згуртованість,
неконфліктність,

взаємодопомога

і

взаємопідтримка,

мотивованість,

взаємоузгодженість). У результаті такого зіставлення кожну малу групу
військових операторів було визначено як обслугу з високим чи низьким рівнем

Емоційні оцінки

психологічної сумісності (рис. 3.1).
9

– психологічно сумісні
обслуги

8

– психологічно несумісні
обслуги
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Рис. 3.1. Розподіл операторських обслуг третьої вибірки
за рівнем психологічної сумісності
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Результати емпіричного дослідження продемонстрували, що психологічна
сумісність бойових обслуг третього набору суттєво збільшилась: 20 бойових
обслуг (80 % від загальної кількості) виявилися сумісними і лише 5 малих груп
операторів (20 % вибірки) – несумісними. Порівняно з другим набором сумісних
груп було 12 (48 %), несумісних – 13 (52 %).
З метою перевірки статистичної значущості відмінностей за допомогою tкритерію було здійснено порівняння кожного набору обслуг операторів РЛС з
кожним попарно. У результаті порівняння контрольної та експериментальної
вибірок (другої та третьої, до складу яких входили одні й ті самі
військовослужбовці) виявлено значущу достовірність відмінностей (на рівні
р = 0,01). Проведений статистичний аналіз вказує на те, що використання
розробленої методики дозволило значно підвищити кількість психологічно
сумісних бойових обслуг.
Наступне завдання цієї стадії дослідження полягало у порівняльній
характеристиці успішності бойових обслуг контрольної та експериментальної
вибірок. Експертне оцінювання показників успішності проводилось сімнадцятьма
експертами (табл. 2.3), які стежили за роботою військових операторів протягом
усієї льотної зміни й оцінювали кожну бойову обслугу за п’ятибальною шкалою
відповідно до показників успішності (табл. 2.2). Льотна зміна закінчувалася
підведеннями підсумків і виставленням оцінок за забезпечення навчальних
вильотів у спеціальній анкеті (Додаток В). Результати цієї процедури відображені
на рис. 3.2.
Насамперед варто зазначити, що сумарна оцінка за бойове чергування
військових операторів третьої вибірки є вищою, ніж у другої вибірки (показник –
3,79 бала) і становить 4,23 бала. Статистична достовірність такої інтерпретації
виявилася значущою (р = 0,05).

134

Рис. 3.2. Порівняльна характеристика успішності бойових обслуг
контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) груп, у балах
Вищими за середніми значеннями були також і показники експертного
оцінювання успішності діяльності цих обслуг. Після перекомплектування
чергових розрахунків другого набору середні значення показників суспільнокорисної, усвідомленої діяльності операторів третьої вибірки дещо підвищилися.
Рівень усвідомлення операторами цілей і завдань бойового чергування зріс із
3,51 до 4,31; оцінка ставлення до службових обов’язків зросла з 3,59 до 4,28.
Встановлено істотне підвищення суспільної активності респондентів третьої
вибірки. Зокрема, до перекомплектування обслуг показник прагнення захищати
інтереси українського народу становив 3,55 бала, після нього – 4,39. Однак
попарне порівняння вибірок між собою вказало на статистичну незначущість
таких відмінностей (р > 0,05).
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Порівнюючи

експертні

оцінки

бойової

готовності

контрольної

та

експериментальної груп, слід вказати на істотне зростання рівня своєчасності та
точності військових операторів третьої вибірки. Ті ж самі особи після
перекомплектування обслуг із врахуванням їхньої психологічної сумісності
показали

кращу

готовність.

У

цьому

випадку

статистична

значущість

відмінностей між малими групами операторів РЛС виявилася достатньою
(р < 0,05).
Таким чином, очевидним є зростання рівня бойової готовності тих
операторських обслуг, які були сформовані за допомогою вдосконаленої під час
дослідження методики.
Професійна готовність респондентів контрольної групи розрахунків оцінена
експертами у середньому за показниками на рівні 3,47. Новостворені бойові
обслуги експериментальної групи за показниками професійної готовності
виявилися більш успішними.
Слід відзначити значуще зростання рівня операторських знань (з 3,48 до
4,31), ступеня їх усвідомлення (з 3,38 до 4,39) та реалізації (з 3,54 до 4,2).
Відмінності між цими двома вибірками малих груп операторів виявилися
статистично достовірними на достатньому рівні (р < 0,05).
Поряд із зростанням професійної готовності операторів підвищився й рівень
психологічної

готовності

до

спільної

діяльності

в

особливих

умовах.

Сформованість ціннісно-мотиваційного компонента операторів другого набору
оцінена експертами на 3,41 бала, третього – на 4,11; рівень орієнтовномобілізаційного компонента підвищився з 3,49 до 4,34 бала; сформованість
емоційно-вольового компонента обслуг другої вибірки становить 3,54, третьої –
4,34 бала; пізнавально-оцінювальна складова психологічної готовності осіб до
перекомплектування обслуг оцінена на 3,66 бала, після нього – на 4,44. Хоча в
цьому

випадку

статистична

значущість

таких

відмінностей

виявилася

недостатньою (р > 0,05).
Підвищення успішності та психологічної сумісності бойових обслуг
третього набору можна пояснити також тим, що під час служби військові
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оператори набули необхідних знань, навичок і вмінь, здружились і звикли один до
одного. Однак, як уже зазначалося, попарна порівняльна характеристика бойових
обслуг першого і третього наборів (військовослужбовці яких прослужили
однаковий період часу) з використанням t-критерію, дає можливість говорити про
те, що методика комплектування малих груп військових операторів із
врахуванням їхньої сумісності у цілому позитивно впливає на успішність
службової діяльності підрозділу.
Підсумовуючи результати цього етапу експериментального дослідження
бойових обслуг, слід вказати на те, що на фоні зростання рівня психологічної
сумісності цих розрахунків відбулось істотне підвищення успішності їхньої
спільної діяльності.
Отримані статистичні результати свідчать про те, що в діадах, які
комплектувалися за допомогою розробленої методики, рівень співпереживання,
взаємоузгодженості дій та взаєморозуміння значно зріс, що, у свою чергу,
зумовило підвищення успішності їхньої службової діяльності.
Окрім

того,

проведене

експериментальне

дослідження

дозволило

підтвердити припущення (пункт гіпотези) про те, що експериментальна група
бойових обслуг, які укомплектовуються за принципом подібності фактора
«адаптивність – тривожність» і відмінності фактора «лідерство – підлеглість»
відрізняється від контрольної групи чергових розрахунків більш високим рівнем
психологічної сумісності і, як наслідок, кращими результатами успішності
бойового чергування.
Подальше емпіричне дослідження психологічної сумісності операторів РЛС
на бойовому чергуванні передбачало створення ще двох вибірок: четвертий
набір – військовослужбовці обох призовів (64 оператори, які забезпечували
70 навчальних вильотів) та п’ятий набір – військовослужбовці лише молодого
призову (66 осіб, котрі забезпечували 30 навчальних вильотів).
Вивчення респондентів, які ввійшли до цих вибірок, розпочиналося з курсу
молодого

бійця.

Було

досліджено

153 військовослужбовці,

сформовано
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50 бойових обслуг і здійснено психологічний супровід їхньої діяльності в ході
бойового чергування та після нього.
Типова процедура визначення рівня психологічної сумісності діад
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дозволила виокремити оптимальні за складом чергові розрахунки (рис. 3.3).
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Експертна оцінка групи як суб’єкта діяльності

Рис. 3.3. Розподіл операторських обслуг четвертої та п’ятої вибірок
за рівнем психологічної сумісності
Результати емпіричного дослідження показали, що використання методики
дало змогу сформувати 39 психологічно сумісних обслуг операторів РЛС
(23 обслуги четвертої та 16 – п’ятої вибірок). Психологічно несумісними
виявилися 11 діад (2 і 9 відповідно до наборів). Такий статистичний аналіз також
засвідчує, що використання розробленої методики уможливило значно підвищити
кількість психологічно сумісних бойових обслуг.
Необхідно звернути увагу на велику кількість психологічно сумісних обслуг
четвертої вибірки, які з самого початку комплектувалися за допомогою
пропонованої методики. Тільки дві малі групи військовослужбовців виявилися
несумісними (8 %). Дещо більшим виявився відсоток несумісних бойових обслуг
п’ятої вибірки (36 %). Попри це, загальна кількість сумісних груп п’ятого набору
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є більшою, ніж у першому й другому, які складалися переважно з
військовослужбовців старшого призову. Статистична значущість відмінностей
між малими групами операторів четвертої та п’ятої вибірок і перших двох наборів
виявилася достатньою (р < 0,05).
У табл. 3.1 відображена вся сукупність чергових розрахунків відповідно до
рівнів їхньої психологічної сумісності.
Таблиця 3.1
Порівняльний аналіз психологічно сумісних (несумісних)
бойових обслуг різних наборів (n = 125 обслуг)
Рівень
сумісності
бойових обслуг

Психологічно
несумісні
Психологічно
сумісні

1-й набір
К-ть
%
обслуг

2-й набір
К-ть
%
обслуг

3-й набір
К-ть
%
обслуг

4-й набір
К-ть
%
обслуг

5-й набір
К-ть
%
обслуг

11

44

13

52

5

20

2

8

9

36

14

56

12

48

20

80

23

92

16

64

Слід також зупинитися на порівняльному аналізі показників успішності
забезпечення бойового чергування обслуг різних наборів. Для встановлення
статистичної достовірності отриманих результатів було здійснено попарне
порівняння вибірок між собою за допомогою t-критерію.
Перший критерій оцінки успішності – суспільно-корисна, усвідомлена
діяльність – містить три показники: усвідомлення цілей і завдань бойового
чергування;

ставлення

до

службових

обов’язків;

суспільна

активність

військовослужбовців.
Результати експертного опитування вказують на істотне підвищення рівня
цього показника в операторів новостворених обслуг третього набору. Найвищий
рівень спостерігався у респондентів четвертого набору, добір яких здійснювався
ще з курсу молодого бійця. Високим також виявився цей показник і в недостатньо
досвідчених військовослужбовців п’ятої вибірки. Одночасно достовірність
відмінностей між обслугами всіх наборів виявилася незначущою (р > 0,05).
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На рис. 3.4 зображена динаміка показника рівня усвідомлення військовими
операторами різних наборів цілей і завдань бойового чергування.

Рис. 3.4. Динаміка показника усвідомлення цілей і завдань
бойового чергування
Найвищий рівень моральної і правової свідомості в процесі службової
діяльності військових операторів спостерігався у четвертій, третій та п’ятій
вибірках (рис. 3.5). Як зазначалося, це групи, що комплектувалися з урахуванням
психологічної сумісності осіб.

Рис. 3.5. Динаміка показника ставлення до службових обов’язків
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Попарне порівняння всіх вибірок малих груп операторів РЛС за допомогою
t-критерію у цьому випадку вказало на низьку статистичну достовірність
відмінностей.
На рис. 3.6 зображена динаміка суспільної активності військових операторів
усіх вибірок.

Рис. 3.6. Динаміка суспільної активності військових операторів
Рівень суспільної активності військових операторів другого набору
становив у середньому 3,55, тоді як у військовослужбовців того ж призову після
перекомплектування (третій набір) цей показник зріс до 4,39. Слід відзначити, що
в групах, які створені з молодих військовослужбовців п’ятого набору, прагнення
захищати інтереси українського народу виявилося вищим, ніж у операторів
першого та другого наборів, які прослужили більше шести місяців (4,1 бала
порівняно з 3,96 та 3,55 бала відповідно). Варто звернути увагу на те, що в цьому
випадку статистична значущість відмінностей виявилася також недостатньою.
Підсумовуючи

результати

статистичного

дослідження

показників

суспільно-корисної, усвідомленої діяльності операторів, потрібно зазначити, що
за допомогою запропонованої методики вдалося до певної міри підвищити рівень
моральної та правової свідомості військовослужбовців. У той же час, статистична
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достовірність впливу психологічної сумісності на наведені показники успішності
виконання операторами РЛС службових завдань виявилася недостатньою, і це є
важливим.
Другий критерій успішності – показники своєчасності й точності бойової
готовності. Результати дослідження вказали на те, що найменш успішними
виявились бойові обслуги першого і другого наборів. Найвищий рівень показника
своєчасності виконання службових завдань (4,68 бала) був виявлений у
військових операторів четвертого набору (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Динаміка своєчасності виконання завдань бойового чергування
Попарне порівняння з використанням t-критерію вказало на достовірність
відмінностей між малими групами операторів перших двох наборів та обслугами,
які комплектувалися з використанням розробленої методики.
Аналізуючи точність виконання поставлених завдань, необхідно вказати на
низькі показники перших двох вибірок військовослужбовців (рис. 3.8). Рівень
успішності бойової готовності операторів за цим показником виявився значно
вищим

після

використання

психологічної сумісності осіб.

методики

комплектування

з

урахуванням
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Рис. 3.8. Динаміка точності виконання завдань бойового чергування
Бойові обслуги останніх трьох наборів експерти оцінювали в основному
досить високо (4 бали і вище). Характерно, що військові оператори, які володіли
меншим

досвідом

(п’ятий

набір),

у

процесі

бойового

чергування

продемонстрували кращі результати за цим показником, ніж досвідченіші
військовослужбовці першої вибірки. Суттєвим є те, що статистична значущість
указаних групових відмінностей виявилася достатньою (р < 0,05).
Узагальнюючи аналіз показників своєчасності й точності бойових обслуг
усіх наборів, констатуємо, що рівень бойової готовності військових операторів
значно зріс після використання методики комплектування бойових обслуг із
врахуванням

психологічної

сумісності.

Статистична

достовірність

такої

інтерпретації підтверджується високим рівнем значущості відмінностей, що була
виявлена при попарному порівнянні вибірок за допомогою t-критерію.
Наступним критерієм успішності забезпечення бойового чергування є
показники професійної (операторської) готовності військових операторів:
– ступінь повноти засвоєння військово-професійних знань, умінь і навичок;
– ступінь усвідомленості засвоєних військово-професійних знань;
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– ступінь реалізації засвоєних військово-професійних знань, умінь і
навичок.
На рис. 3.9 зображена динаміка показника повноти засвоєних операторських
знань військовими операторами різних наборів.

Рис. 3.9. Динаміка показника повноти засвоєних операторських знань
За показником повноти засвоєних військово-професійних знань найменш
успішними виявилися ті бойові обслуги, які комплектувалися молодими
військовослужбовцями п’ятого набору та військовослужбовцями обох призовів
другої вибірки (3,4 і 3,48 бала відповідно). Більш успішними у цьому відношенні
виявилися бойові обслуги третьої та четвертої вибірок (4,31 і 4,61 бала
відповідно).
Порівнюючи чергові зміни першого і третього наборів, які сформовані з
військовослужбовців обох призовів, більш успішними виявилися ті обслуги, які
комплектувалися з урахуванням психологічної сумісності (4,04 і 4,31 бала
відповідно).

Вищезазначені

відмінності

групових

середніх

значень

при

статистичній обробці виявилися значущими (р <0,05).
Подібною
знань (рис. 3.10).

виявилася

динаміка

рівня

усвідомленості

Успішність

бойового

чергування

(за

цим

засвоєних
показником)

підвищилася після того, як бойові обслуги стали комплектуватися з урахуванням

144
психологічної сумісності. Рівень усвідомленості знань військовими операторами
другого набору становив 3,38, після перекомплектування й створення нових
обслуг третього набору він сягнув 4,39 бала.

Рис. 3.10. Динаміка рівня усвідомленості засвоєних операторських знань
Найменш професійно підготовленими до службової діяльності виявилися
військовослужбовці
усвідомлення

знань

молодшого
становить

призову
4,3 бала),

(середнє
що

значення

пояснюється

показника
відсутністю

операторського досвіду. Достовірність відмінностей середніх значень у цьому
випадку виявилася також достатньою.
Практично ідентичною була динаміка ступеня реалізації засвоєних
військово-професійних знань операторами різних наборів (рис. 3.11). Як бачимо,
більш успішними були військовослужбовці третьої та четвертої вибірок (4,2 і
4,6 бала відповідно), менш успішними – п’ятої і другої (3,5 і 3,54 бала відповідно).
Отже, аналіз показників професійної готовності військових операторів
різних наборів засвідчив, що найнижчий рівень виявився в групах, які складалися
з молодих військовослужбовців (п’ята вибірка, сумарний бал 3,4) та змішаного
призову другого набору (сумарний бал 3,46). Імовірно, такі результати були
зумовлені відсутністю досвіду у молодих військовослужбовців. Підтверджує це
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припущення й той факт, що рівень професійної готовності бойових обслуг першої
вибірки, до якої входили військові оператори тільки старшого призову, значно
вищий і становить в середньому 4,08 бала за трьома показниками.

Рис. 3.11. Динаміка рівня реалізації засвоєних операторських знань
Найбільш професійно підготовленими виявилися ті бойові обслуги, які
комплектувалися за допомогою методики і рівень психологічної сумісності яких
значно вищий. Про це свідчить і той факт, що операторська готовність обслуг
третього

набору

виявилася

вищою,

ніж

у

змін

першого,

які

також

комплектувалися з досвідчених операторів. Достовірність таких припущень
підтверджується достатньою статистичною значущістю відмінностей, які були
визначені у процесі попарного порівняння всіх вибірок за допомогою t-критерію.
Таким чином, існує велика ймовірність того, що психологічно сумісні групи
військових операторів володітимуть вищим ступенем повноти й усвідомленості
засвоєних військово-професійних знань, а також проявлятимуть відповідну
здатність щодо їх реалізації при наявності досвіду виконання завдань бойового
чергування.
Ще одним критерієм успішності забезпечення бойового чергування
виступають показники психологічної готовності військових операторів РЛС:
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– сформованість ціннісно-мотиваційного компонента;
– сформованість орієнтовно-мобілізаційного компонента;
– сформованість емоційно-вольового компонента;
– сформованість пізнавально-оцінювального компонента.
Динаміка сформованості ціннісно-мотиваційного компонента військових
операторів різних наборів зображена на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Динаміка сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
Ціннісно-мотиваційний показник психологічної готовності операторів до
бойового чергування найменш виражений в обслугах першого та другого наборів
(3,91 і 3,41 бала відповідно). Дещо вищим він виявився після того, як із
респондентів другої вибірки було сформовано нові обслуги з урахуванням
психологічної сумісності операторів (4,11 бала).
Найбільше зацікавлення щодо успішного виконання службових завдань і
найвищий рівень ціннісних військово-професійних орієнтацій продемонстрували
обслуги четвертого та п’ятого наборів (4,60 та 4,10 бала відповідно). Статистичні
дослідження вказали на те, що рівень значущості відмінностей не перевищує 0,05,
це вказує на високу їхню достовірність.
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Рівень орієнтовно-мобілізаційного компонента психологічної готовності
бойових обслуг останніх трьох наборів виявився також вищим від двох
попередніх (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Динаміка сформованості орієнтовно-мобілізаційного компонента
Зазначимо, що менш досвідчені військовослужбовці п’ятої вибірки за
середніми значеннями експертних оцінок виявилися краще підготовленими до
службової діяльності, ніж оператори перших двох наборів (4,32 бала порівняно із
3,96 і 3,49 бала). Відтак статистична значущість указаних відмінностей виявилася
недостатньою.
Рівень

сформованості

емоційно-вольового

компонента

психологічної

готовності бойових обслуг, які комплектувалися з урахуванням психологічної
сумісності військовослужбовців, виявився також значно вищим, ніж у операторів
перших двох вибірок (рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Динаміка сформованості емоційно-вольового компонента
Результати експертного оцінювання вказують на те, що військові оператори
психологічно сумісних бойових обслуг проявляють вищий рівень самоконтролю
та врівноваженості. Означена тенденція підтверджується й тим, що оператори
бойових обслуг п’ятого набору виявилися більш психологічно підготовленими до
умов бойового чергування, ніж досвідчені військовослужбовці першої вибірки
(4,14 і 3,97 бала відповідно).
Попарне порівняння всіх вибірок між собою за допомогою t-критерію
вказало на статистичну значущість відмінностей між малими групами військових
операторів за цим показником.
На рис. 3.15 відображені результати динаміки за рівнем сформованості
пізнавально-оцінювального компонента.
У психологічно сумісних обслугах третього, четвертого та п’ятого наборів
практичність мислення під час виконання службових завдань, самооцінка
особистісних якостей виявилася вищою і становить 4,44, 4,64 та 4,14 бала
відповідно. У першому та другому наборах, де рівень психологічної сумісності
операторів нижчий, цей показник в середньому становить 3,94 та 3,66 бала
відповідно. Однак у цьому випадку вказані відмінності між малими групами
військових операторів РЛС виявилися незначущими.
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Рис. 3.15. Динаміка сформованості пізнавально-оцінювального компонента
Підсумовуючи аналіз рівня психологічної готовності військових операторів
різних наборів, варто зауважити, що статистично значущими відмінності між
групами виявилися лише у випадку з ціннісно-мотиваційними та емоційновольовими показниками. Таким чином, використання методики дозволило
значною мірою покращити ці важливі складові психологічної готовності
військовослужбовців до бойового чергування.
Отже, результати контрольного етапу експериментального дослідження
125 малих груп операторів РЛС довели практичну значущість і статистичну
достовірність використання методики комплектування бойових обслуг з
урахуванням їхньої психологічної сумісності.
Успішність бойового чергування за показниками бойової готовності
(точності та своєчасності), професійної готовності, сформованості ціннісномотиваційного та емоційно-вольового компонентів психологічної готовності
військовослужбовців бойових обслуг, що комплектувалися з урахуванням
психологічної сумісності операторів, виявилася вищою за аналогічні показники
обслуг першого та другого наборів.
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Окрім того, на практичну цінність методики вказує також динаміка
сумарної оцінки за навчальні вильоти всіх обслуг (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Динаміка сумарної оцінки за бойове чергування обслуг
Як бачимо, перші дві групи військових операторів були оцінені експертами
на рівні 3,9 та 3,79 бала за п’ятибальною шкалою. Статистична значущість цих
відмінностей, як уже було сказано, виявилася недостатньою.
Респонденти другого набору після перекомплектування бойових обслуг
виконували свої завдання в середньому на 4,23 бала (оцінка третього набору). При
використанні t-критерію для залежних вибірок різниця середніх значень другої і
третьої вибірки за цим показником виявилася достовірною.
Найвищі оцінки за навчальні вильоти (4,46 бала) отримали військові
оператори четвертої вибірки (бойові обслуги, які від початку комплектувалися за
принципом сумісності). Статистична значущість відмінностей між групами
операторів цієї вибірки та військовослужбовцями перших двох наборів виявилася
також достатньою (р < 0,05).
Таким чином, психологічна сумісність операторів РЛС здійснює істотний
вплив

на

успішність

експериментального

їхнього

дослідження

бойового

125 обслуг

чергування.

військових

Результати

операторів

РЛС

дозволили стверджувати про значущу залежність успішності виконання завдань
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бойового чергування (як за сумарними оцінками за бойові вильоти, так і за
окремими показниками) від рівня психологічної сумісності бойових обслуг. Окрім
цього, теоретично обґрунтована методика комплектування бойових обслуг
військових операторів виявилася практично значущою. Завдяки її використанню
вдалося значною мірою підвищити рівень психологічної сумісності операторів
третього набору, підготувати 23 психологічно сумісні бойові обслуги четвертого
набору (дві групи виявилися несумісними), забезпечити надійну зміну (обслуги
п’ятого набору) тим військовослужбовцям, які звільняються в запас.

Висновки до третього розділу
Відображено особливості психологічного супроводу бойового чергування
операторів РЛС. Розроблено і практично впроваджено методику, призначену для
комплектування бойових обслуг військових операторів РЛС з урахуванням їхньої
психологічної сумісності.
Змістовна

частина

методики

основується

на

реалізації

принципів

комплектування бойових обслуг військових операторів радіолокаційних станцій,
а саме: 1) компліментарності різноспрямованих особистісних потреб, за яких одна
особа прагне управляти, інша – підпорядковуватися; 2) конгруентності прагнень,
що передбачає задоволення одновекторних потреб військових операторів РЛС за
рахунок співпраці; 3) компліментарності професійних навичок, що забезпечують
компенсацію недостатньо розвинених здібностей одного військового оператора
досконалішими якостями іншого; 4) спільності цінностей, що передбачає
узгодженість життєвих поглядів, переконань, правил військових операторів;
5) компліментарності

фахових

знань,

коли

члени

бойової

обслуги

взаємодоповнюють один одного під час спільної діяльності.
Відповідно до методики, комплектування бойових обслуг із врахуванням
психологічної сумісності військових операторів РЛС необхідно здійснювати за
допомогою персонального вивчення індивідуально-психологічних властивостей
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особистості кожного військовослужбовця та колективного вивчення, що полягає у
дослідженні операторських бойових обслуг як суб’єктів службової діяльності.
На

основі

проведеного

експериментально-прикладного

дослідження

проблеми психологічної сумісності військових операторів РЛС, ураховуючи
показники успішності виконання завдань бойового чергування, принципи
створення чергових розрахунків, основні елементи розробленої методики варто
впроваджувати на таких етапах спільної діяльності досліджуваних осіб: 1) перед
заступанням на бойове чергування; 2) у ході бойового чергування; 3) після
виконання завдань бойового чергування.
Згідно з розробленою методикою психологічного супроводу бойового
чергування військових операторів РЛС запропоновано шляхи визначення рівня
психологічної сумісності бойових обслуг на основі зіставлення емоційних оцінок
спільної діяльності військовослужбовців на бойовому чергуванні та експертної
оцінки кожного розрахунку як суб’єкта діяльності за такими ознаками як:
згуртованість,

неконфліктність,

взаємопідтримка,

мотивованість,

взаємоузгодженість. У результаті такого зіставлення кожну малу групу
військових операторів РЛС було визначено як обслугу з високим чи низьким
рівнем психологічної сумісності.
Результати емпіричного дослідження контрольної та експериментальної
вибірок засвідчили, що на фоні зростання рівня психологічної сумісності
розрахунків відбулося істотне підвищення успішності їхньої спільної діяльності.
Отримані

статистичні

результати

підтверджують,

що

в

діадах,

які

комплектувалися за допомогою розробленої методики, рівень співпереживання,
взаємоузгодженості дій та взаєморозуміння значно зріс, що, у свою чергу,
зумовило

підвищення

успішності

службової

діяльності

військових

операторів РЛС.
Встановлено, що психологічна сумісність операторів РЛС істотно впливає
на успішність їхнього бойового чергування. Результати експериментального
дослідження 125 обслуг військових операторів РЛС дозволили стверджувати про
значущу залежність успішності виконання службових завдань (як за сумарними
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оцінками за навчальні вильоти, так і за окремими показниками) від рівня
психологічної сумісності бойових обслуг. Виходячи з цього, вважаємо, що на
етапі

комплектування

бойових

обслуг

слід

встановлювати

придатність

військовослужбовця до спільної діяльності в особливих умовах у складі обслуги.
Визначення рівня професійної придатності має передбачати вивчення тих
індивідуальних характеристик, від яких більшою мірою залежить кінцевий успіх у
роботі військового оператора РЛС, і які в сукупності визначають його готовність
до службової діяльності в складі чергового розрахунку.
Список використаних джерел до третього розділу: [29; 42; 45; 86; 98; 99;
105; 114; 147; 165; 191; 202; 203; 204].
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ВИСНОВКИ

У роботі здійснено узагальнення теоретико-експериментальних результатів
дослідження психологічної сумісності як психологічного чинника підвищення
успішності виконання завдань бойового чергування військовими операторами
бойових обслуг радіолокаційних станцій, що дало змогу дійти до таких висновків:
1. Теоретико-методологічний

аналіз

спільної

діяльності

військових

операторів радіолокаційних станцій на бойовому чергуванні засвідчив, що вона є
складною багаторівневою динамічною системою взаємин в ланці «людина–
людина» й спрямована на приймання, переробку, видачу та контроль інформації
на основі зовнішніх і внутрішніх розумових дій. На бойовому чергуванні
діяльність військових операторів РЛС функціонує у двох взаємопов’язаних
площинах – зовнішній і внутрішній. Зміст зовнішньої площини складає
енергетична, інформаційна та матеріальна взаємодія оператора з предметом праці,
яка розгортається в часі й просторі відповідно до умов служби. Змістом
внутрішньої площини діяльності військового оператора РЛС є образно-понятійна
модель зовнішнього плану, у якій об’єктивні суспільні потреби перетворюються
і поєднуються з особистісними потребами й опредметнюються у вигляді мотивів.
2. Психологічна сумісність є динамічною характеристикою, яка засвідчує
тривалу взаємодію, що не призводить до істотних протиріч між двома і більше
військовими операторами радіолокаційних станцій, виступає результатом їхніх
міжособистісних відношень й показує можливість спільного виконання ними
бойових завдань під час несення бойового чергування. Феномен психологічної
сумісності

найбільш

доцільно

розглядати

з

позицій

структурного,

функціонального і адаптивного підходів, які в своїй сукупності надають йому
певної

узагальненості

й цілісності.

Важливим

компонентом

феномену

психологічної сумісності є особистісна і ситуативна психологічна сумісність
військових операторів РЛС, які виступають частинами одного цілого й
здійснюють специфічний вплив на процес їхньої спільної діяльності.

155
3. Відповідно до сфер взаємодії військових операторів РЛС на бойовому
чергуванні теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено критерії та
показники, що забезпечують їхню психологічну сумісність. Зважаючи на
емпірично встановлену значущість, основними критеріями визначено такі:
1) афективний – вказує на рівень співпереживання та співчуття у бойовій обслузі
й проявляється в емоційних оцінках; 2) професійний – вказує на рівень
взаємоузгодженості
продуктивності

дій

військових

операторів

РЛС

спільної

діяльності;

3) когнітивний

–

і

проявляється

відображає

у

рівень

взаєморозуміння військових операторів і виявляється у раціональних оцінках
міжособистісної взаємодії.
Основними показниками, які свідчать про психологічну сумісність між
військовими операторів РЛС, є: 1) усвідомлення мети і завдань бойового
чергування; 2) ставлення до службових обов’язків на бойовому чергуванні;
3) своєчасність і точність виконання завдань бойового чергування; 4) ступінь
реалізації засвоєних операторських знань, навичок і вмінь; 5) сформованість
ціннісно-мотиваційного,

орієнтовно-мобілізаційного,

емоційно-вольового

та

пізнавально-оцінювального компонентів психологічної сумісності.
4. Психологічна сумісність військових операторів РЛС забезпечується
гармонійним

поєднанням

особистісних

профілів,

утворених

провідними

особистісними рисами військовослужбовців, які, будучи відносно стійкими, слабо
змінюються в процесі бойового чергування. Провідні особистісні риси
визначають функції військового оператора в бойовому розрахунку, групові ролі,
які військовослужбовець здатний виконувати найбільш ефективно.
Обґрунтовано найбільш важливі характеристики психологічно сумісного
бойового розрахунку операторів РЛС як колективного суб’єкта діяльності, серед
яких: згуртованість, неконфліктність, взаємодопомога та взаємопідтримка,
взаємоузгодженість і мотивованість. Основними детермінантами психологічної
сумісності бойових обслуг виступає подібність військових операторів РЛС за
особистісним фактором «адаптивність–тривожності» і їх відмінність за фактором
«лідерство–підлеглість».
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5. На основі проведеного експериментально-прикладного дослідження
розроблено і практично перевірено методику
військових

операторів

радіолокаційних

психологічного

станцій

із

супроводу

врахуванням

їхньої

психологічної сумісності. Згідно з методикою, комплектування бойових обслуг
військових операторів РЛС, здійснюється на основі дотримання принципів
компліментарності та конгруентності військовослужбовців. Здійснена перевірка
ефективності

розробленої

методики

продемонструвала

істотний

вплив

психологічно сумісних бойових обслуг на успішність їхнього бойового
чергування. Це дало змогу значно підвищити рівень психологічної сумісності
військових операторів РЛС й сформувати нові психологічно сумісні бойові
обслуги.
Перспективними напрямами подальшого дослідження психологічної
сумісності

військовослужбовців

є

адаптація

розробленої

методики

для

формування психологічно сумісних вартових змін; розподілу особового складу по
відділеннях і взводах; комплектування малих груп військовослужбовців сил
спеціального призначення, що діють у відриві від основних сил, а також розробка
нових психодіагностичних методик для оцінки індивідуально-психологічних
властивостей, що здійснюють вплив на психологічну сумісність осіб у малій
групі.
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Додаток А
АНКЕТА
з’ясування загального ставлення командирів різного рівня та операторів РЛС
до проблеми психологічної сумісності
Шановний добродію!
Просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети, які стосуються спільної діяльності
військових операторів на бойовому чергуванні,та висловити свою думку щодо основних
аспектів цієї проблеми. Точність і повнота Ваших відповідей – гарантія обґрунтованості наших
висновків і рекомендацій.
Результати опрацювання анкет будуть використані в узагальненому вигляді . Жодні дані
про Вас не будуть оприлюднені! Розраховуємо на Ваші щирі відповіді.
Ознайомтесь, будь ласка, із запитаннями. Оберіть варіант відповіді, який співпадає з
Вашою думкою, позицією, оцінкою, ставленням, та обведіть його номер кружечком. За
відсутності такого варіанту, напишіть відповідь, яку вважаєте за потрібне.
1. Яка з перелічених характеристик спільної діяльності здійснює, на Вашу думку,
найбільший вплив на успішність бойового чергування військових операторів?
а) Згуртованість групи;
б) відкритість групи;
в) психологічна сумісність;
г) безконфліктність;
д) стійкість групи;
е) толерантність групи;
ж) інше (напишіть) ____________________________________________.
2. Який чинник спільної діяльності здійснює, на Вашу думку, провідний вплив на
успішність бойового чергування військових операторів?
а) Суб’єктивний (людський чинник);
б) об’єктивний (навколишнє середовище, технічний стан обладнання тощо).
3. Який компонент психологічної структури спільної діяльності військових операторів
здійснює, на Вашу думку, провідний вплив на успішність бойового чергування?
а) Ціль;
б) мотив;
в) спільні дії;
г) результат.
4. Яка складова міжособистісних взаємовідносин відіграє, на Вашу думку, провідну роль
у виникненні та розвитку психологічної сумісності між військовими операторами?
а) Практично-діяльнісна;
б) соціальна (міжособистісна);
в) емоційно-вольова (афективна);
г) інше (напишіть) ____________________________________________.
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5. Які критерії психологічної сумісності військових операторів є, на Вашу думку,
провідними?
а) Когнітивний (рівень взаєморозуміння);
б) емоційний (рівень співпереживання і співчуття);
в) професійний (рівень взаємоузгодженості дій);
г) інше (напишіть) _____________________________________________.
6. Яка характеристика є, на Вашу думку, найбільш суттєвою ознакою психологічної
сумісності?
а) Згуртованість;
б) мотивованість;
в) неконфліктність;
г) взаємодопомога і взаємопідтримка;
д) взаємоузгодженість;
7. Які сфери взаємодії військовослужбовців найбільш впливають, на Вашу думку, на їхню
психологічну сумісність у процесі несення бойового чергування?
а) Сфера операторської діяльності;
б) сфера міжособистісної взаємодії;
в) емоційно-вольова сфера;
г) інша сфера _________________________________________________.
8. Чи можна підвищити, на Вашу думку, успішність виконання військовослужбовцями
завдань бойового чергування за рахунок комплектації бойових обслуг за принципом
психологічної сумісності?
а) Так;
б) ні;
в) не визначився.
9. Чи впливає психологічна сумісність військових операторів на успішність виконання
ними завдань бойового чергування?
а) Не впливає;
б) має незначний вплив;
в) дуже впливає.
10. Висловте ступінь Вашого задоволення рівнем
військовослужбовців на бойовому чергуванні Вашого підрозділу?
а) Задоволений;
б) не задоволений.

психологічної

сумісності

11. Напишіть свої пропозиції щодо покращення рівня психологічної сумісності бойових
обслуг на бойовому чергуванні:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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12. На закінчення надайте, будь ласка, деякі відомості про себе:
Ваша службова категорія:
Старший офіцер
Молодший офіцер
Прапорщик
Військовослужбовець за контрактом
Військовослужбовець строкової служби

1
2
3
4
5

Ваша вислуга років:
До 1 року
2–5 років
6–10 років
11–15 років
16–20 років
21–24 років
Більше 25 років

1
2
3
4
5
6
7

Ваша освіта:
1
2
2
2
3
2
4

Вища (академія),
рік закінчення: ______
Вища (ВНЗ,ВВНЗ),
рік закінчення:______
Спеціальна, технічна,
рік закінчення:______
Середня,
рік закінчення:______

Дякуємо за участь в анкетуванні!
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БЛАНК
оцінювання успішності бойового чергування військових операторів
Інструкція:

дайте,

будь

ласка,

оцінку

успішності

спільної

діяльності

військовослужбовців Вашого підрозділу під час несення бойового чергування, обвівши
відповідний бал.
Жодні персональні дані про Вас не будуть оприлюднені.
Критерії
Суспільно-корисна,
усвідомлена
діяльність
Бойова готовність
Професійна
(операторська)
готовність

Психологічна
готовність

Показники
усвідомлення мети і завдань бойового чергування
та їх сприйняття
ставлення до службових обов’язків на бойовому
чергуванні
суспільна активність
своєчасність виконання службових завдань
точність виконання службових завдань
ступінь повноти засвоєння операторських знань,
навичок та умінь
ступінь усвідомленості засвоєних операторських знань
ступінь реалізації засвоєних операторських знань,
навичок та умінь
рівень сформованості ціннісно-мотиваційного
компонента
рівень сформованості орієнтовно-мобілізаційного
компонента
рівень сформованості емоційно-вольового компонента
рівень сформованості пізнавально-оцінювального
компонента

Військове звання ______________________________________________
Прізвище, ім’я ________________________________________________

Оцінка
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
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БЛАНК
оцінювання бойової обслуги військових операторів
за психологічними характеристиками групи в якості суб’єкта діяльності
Інструкція: за вказаними характеристиками оцініть, будь-ласка, Ваш підрозділ під час
несення бойового чергування, обвівши відповідний бал.
Жодні персональні дані про Вас не будуть оприлюднені.
Характерні риси психологічної сумісності
військовослужбовців
Згуртованість
Мотивованість
Неконфліктність
Взаємодопомога і взаємопідтримка
Взаємоузгодженість

Оцінка
012345
012345
012345
012345
012345

Військове звання ______________________________________________
Прізвище, ім’я ________________________________________________
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Тест К. Сишора
Інструкція: уважно прочитайте кожне запитання та виберіть одну відповідь, що
найбільш точно відповідає вашій думці.
1. Як би ви оцінили свою приналежність до групи?
a. Відчуваю себе її членом, частиною колективу.
б. Беру участь в більшості видів діяльності.
в. Беру участь в одних видах діяльності й не беру участі в інших.
г. Не відчуваю, що є членом групи.
д. Живу та існую окремо від неї.
е. Не знаю, важко відповісти.
2. Чи перейшли би ви до іншої групи, якби трапилася така нагода (без зміни інших умов)?
а. Так, дуже хотів би перейти.
б. Швидше перейшов би, ніж залишився.
в. Не бачу ніякої різниці.
г. Швидше за все залишився б у своїй групі.
д. Дуже хотів би залишитися в своїй групі.
e. Не знаю, важко сказати.
3. Які взаємини між членами вашої групи?
а. Кращі, ніж у більшості колективів.
б. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів.
в. Гірші, ніж у більшості колективів.
г. Не знаю, важко сказати.
4. Які у вас взаємини з керівництвом?
а. Кращі, ніж у більшості колективів.
б. Приблизно такі ж, як і в більшості колективів.
в. Гірші, ніж у більшості колективів.
г. Не знаю.
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5. Яке ставлення до справи у вашому колективі?
а. Краще, ніж у більшості колективів.
б. Приблизно таке ж, як і в більшості колективів.
в. Гірше, ніж у більшості колективів.
д. Не знаю.
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АНКЕТА
«Атмосфера групи»
Інструкція: у запропонованій анкеті наведені протилежні за змістом пари слів, за
допомогою яких можна описати атмосферу у вашій групі. Що ближче до правого чи лівого
слова в кожній парі ви поставите знак (підкреслення цифри), то більше виражена ця ознака у
вашому колективі.
«дружелюбність 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ворожість»
«згода 9 8 7 6 5 4 3 2 1 відсутність згоди»
«задоволеність 9 8 7 6 5 4 3 2 1 незадоволеність»
«захопленість 9 8 7 6 5 4 3 2 1 байдужість»
«продуктивність 9 8 7 6 5 4 3 2 1 непродуктивність»
«приязнь 9 8 7 6 5 4 3 2 1 неприязнь»
«співпраця 9 8 7 6 5 4 3 2 1 відсутність співпраці»
«взаємна підтримка 9 8 7 6 5 4 3 2 1 недоброзичливість»
«зацікавленість 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нудьга»
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ВПРАВИ
АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ
ТА РЕЛАКСАЦІЇ
Починаючи аутогенне тренування, військовослужбовець займав так звану позу
перевізника – ноги розслаблені, витягнуті вперед, тулуб і голова на одному рівні.
Приклад формули наведений у вправі № 1.
Вправа № 1
Я спокійний. Я цілком спокійний.
Моя права (потім ліва) рука важчає. Рука ніби наповнюється свинцем.
Моя права (потім ліва) рука стає теплою(слід уявити, що вона в теплій воді).
Поступово вона стає гарячою (уявити, що поряд із рукою знаходиться гаряча
праска). Відчуваю, як в артеріях руки пульсує гаряча кров.
Права (потім ліва) нога стає теплою. Вона наповнюється теплом. Права (потім
ліва) нога стає гарячою.
Відчуваю тепло в м’язах живота. Відчуваю тепло в грудних м’язах, особливо в
сонячному сплетінні.
Серце б’ється спокійно і рівно. Дихання спокійне, ритмічне.
Відчуваю повний спокій. Я чудово себе почуваю.
Я дуже добре відпочив. Я повний сил [165].
Усі формули промовлялися спокійно та рівним голосом. Між формулами
робилися паузи по 7–10 секунд для того, щоб сприйняти слова формули, створити
відповідні образи.
Використання правильного дихання. Заспокійливий тип дихання (черевне
дихання з відносно короткими вдихами і довгими видихами з подальшою затримкою)
використовується для нейтралізації надмірного збудження після конфліктних, стресових
ситуацій, зняття нервово-психічного напруження і відновлення психічної рівноваги.
Мобілізуючий тип дихання (ключичне дихання з вдихом середньої величини, з

186
Продовження додатка Ж
подальшою затримкою і різким видихом) допомагає подолати сонливість, в’ялість,
втомлюваність, мобілізує увагу.
Регуляція м’язового тонусу (релаксація). Релаксація (від латин. relaxatio –
зменшення напруги, розслаблення) – це стан спокою, розслабленості, що виникає в
людини у результаті зняття напруженості після сильних переживань чи фізичних
навантажень.
Суть цього методу полягає у формуванні й розвитку здібності відчувати ступінь
м’язового напруження, а також напрацювання навички самоконтролю за виникненням
мимовільного напруження. Метод полягає у використанні існуючого зв’язку між
м’язовим напруженням і емоційним станом. Як правило, підвищення емоційної напруги
зумовлює збільшення тонусу м’язів. З іншого боку, такий зв’язок зворотній. У такому
випадку розслаблення м’язів буде зумовлювати зниження емоційного напруження.
Використовуючи вправи м’язової релаксації (комплекси вправ № 2–6 [165]), військові
оператори набували навичок регуляції психічного стану.
Комплекс вправ № 2
Напруження та розслаблення окремих груп м’язів
1. Вихідне положення: стоячи, ноги на ширині плеч.
Перший крок – глибокий вдих, руки в боки; другий крок – напружити м’язи рук і
шиї; третій крок – розслаблено опустити руки і голову, повний видих. Потім зробити
кілька вдихів і видихів, промасажувати м’язи рук і шиї. Повторити два-три рази при
сильному напруженні м’язів і один-два рази – при помірному. Видих повинен бути
спочатку вільним, а наприкінці – дещо вимушеним. Увага спочатку зосереджується на
напруженні, потім – на розслабленні м’язів (те саме і в наступних вправах).
2. Те саме, але при напруженні м’язів однієї руки.
3. Те саме, але при напруженні м’язів іншої руки.
4. Те саме, при напруженні м’язів обох рук, але при зосередженні уваги на одній
із них.
5. Те саме, при зосередженні уваги на іншій руці.
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6. Вихідне положення: стоячи, ноги нарізно.
Перший крок – глибокий вдих, напружити м’язи ніг; другий крок – 8-9 разів
напружити й розслабити ноги; третій крок – повний видих, сісти, розслабити м’язи ніг і
промасажувати їх.
7. Те саме, але при напруженні й розслабленні однієї ноги.
8. Те саме, але при напруженні й розслабленні іншої ноги.
9. Те саме, але при напруженні й розслабленні обох ніг.
10. Вихідне положення: стоячи, ноги нарізно, руки перед грудьми, пальці і кісті
зігнуті.
Перший крок – глибокий вдих, напружити м’язи груді, рук та шиї; другий крок –
руки, плечі і голову опустити, повний видих.
11. Зробити кілька вдихів і видихів; промасажувати м’язи рук, груді, шиї. Зробити
кілька стрибків і розслабити м’язи ще більше.
12. Вихідне положення: сидячи в зручній позі.
Перший крок – вдих, напружити м’язи живота, другий крок – видих, розслабити
м’язи живота. Повторити 2-3 рази при сильному напруженні м’язів і при помірному
напруженні.
Комплекс вправ № 3
Розслаблення і напруження м’язів всього тіла
1. Вихідне положення: стоячи, ноги нарізно.
Перший крок – глибокий вдих, руки догори і в сторони, потягнутися; другий крок
– напружити всі м’язи, затримати дихання; третій крок – розслаблено впасти в
положення низького присіду, повний видих, повністю розслабитися (3–5 секунд).
2. За командою: «Встати, розслабитись!» піднятися, виконати кілька розслаблених
стрибків, промасажувати м’язи рук та ніг.
3. Вправу повторити 2-3 рази при сильному напруженні м’язів і 1-2 рази – при
помірному напруженні. Спочатку зосередити увагу на напруженні, потім – на
розслабленні м’язів (те саме в наступних вправах).
4. Вихідне положення: сидячи на стільці, руки опущені.
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Вправу виконувати так само, як попередні. Потім розслабитися, сидячи на стільці.
Комплекс вправ № 4
Розслаблення одних м’язів при одночасному розслабленні інших
1. Вихідне положення: стоячи, ноги на ширині плечей.
Одну руку зігнути і напружити її м’язи, іншу – розслабити та похитати нею 7–
10 секунд.
Розслабити м’язи обох рук.
2. Вихідне положення: стоячи на одній нозі, утримуючи рівновагу з допомогою
опори. Напружити м’язи опорної ноги та живота, розслабити м’язи іншої ноги, вільно
похитувати цією ногою.
3. Вихідне положення: нахил вперед, руки в боки.
Перший крок – напружити м’язи рук; другий крок – вільно опустити передпліччя,
плечі напружені; третій крок – вільно опустити плечі; четвертий крок – випрямитися.
4. Вихідне положення: сидячи на стільці, руки на колінах.
Перший крок – напружити м’язи живота і спини (м’язи рук і ніг розслаблені);
другий крок – розслабити м’язи ніг, промасажувати їх.
Комплекс вправ № 5
Послідовне напруження і розслаблення м’язів
1. Вихідне положення: сидячи на стільці, руки на колінах.
Розслабити всі м’язи. Напружити тільки м’язи ніг, потім послідовно м’язи живота,
спини, шиї, рук. Паузи на етапах розслаблення та напруження по 2-3 секунди.
Вправу повторити 2-3 рази.
Потім розслабити м’язи ніг, після цього – м’язи живота, спини, шиї, рук.
2. Те саме, але послідовність розслаблення починати з м’язів рук, потім шиї,
спини, живота, ніг.
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Комплекс вправ № 6
Вправи для максимального розслаблення
1. Вихідне положення: тіло нахилене вперед, руки вільно опущені.
Перший крок – руки розслаблено підняти догори, піднятися на носках, зробити
вдих; другий крок – різко опустити руки, зробити видих; третій крок – вільно
похитувати руками.
2. Те саме, але з нахиленням тіла і з рухом рук вперед-назад.
3. Вихідне положення: основна позиція.
Перший крок – руки догори, підняти ліве коліно, вдих; другий крок – руки і ногу
різко опустити донизу, видих, поставити ногу; третій крок – руки догори, коліно правої
ноги догори, вдих і так далі.
При виконанні цих вправ особливу увагу слід звертати на видих. Його слід
здійснювати спочатку за рахунок вільного опускання грудної клітки, потім з певним
зусиллям. Час вправ 5–10 хвилин.
Вправа № 7
Повне дихання
Верхнє дихання. Зосередившись на верхній частині грудної клітки і верхівці
легень, повільно піднімаючи ключиці та плечі, вдихайте через ніс, заповнюючи
повітрям верхню частину легень. При видиханні повільно опускайте ключиці та плечі,
випускаючи повітря через ніс. При верхньому диханні живіт і середня частина грудної
клітки залишаються нерухомими.
Середнє дихання. Зосередитись слід на ребрах. Зусиллям міжреберних м’язів
грудна клітка розширюється.
Вдих: повітря потрібно вдихати в середню частину легень. Груди при цьому
піднімаються догори і подаються вперед, а живіт і плечі залишаються нерухомими.
Видих: спочатку, розслабивши грудну клітку, вільно випустити повітря з легень,
а потім з невеликим зусиллям скорочувати міжреберні м’язи і видихнути залишки
повітря.
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Нижнє дихання. Зосередитись на середній частині живота. При видиханні
скорочувати м’язи живота, наближуючи їх до хребта. Потім, розслабляючи м’язи
живота й діафрагми, повільно вдихати повітря через ніс, поступово наповнюючи нижню
частину легень повітрям. Видих слід здійснювати з допомогою різкого скорочення
м’язів живота, втягуючи його в себе. При нижньому диханні грудна клітка залишається
нерухомою.
Повне дихання поєднує спочатку нижнє, потім середнє, і, врешті, верхнє дихання.
Кожна складова виконується на 6–8–10–12… мисленнєвих рахунків. Спочатку
розслабляються діафрагма та черевні м’язи, живіт подається вперед. Повітря проникає в
нижню частину легень. Потім слід розширити грудну клітку, підняти її догори і вперед,
заповнюючи повітрям середню частину легень і, врешті, піднімаючи ключиці та плечі,
видихати повітря у верхню частину легень. Цю процедуру необхідно здійснювати одним
хвилеподібним рухом. На завершальній стадії верхня частина живота дещо втягується.
Після того як зроблено повне вдихання, повітря слід затримати на 5–15 секунд.
Видихання слід виконувати також одним рухом протягом 2–5 секунд. Одночасно
розслабляються діафрагма, м’язи живота й ребер, опускаються ключиці та плечі.
Повітря вільно виходить із легень через ніс і рот.
Наприкінці видихання м’язи живота активно скорочуються і втягуються
всередину. Кілька секунд витримується пауза, а потім цикл повторюється заново.
Виконуючи вправу, необхідно досягти вільного і тривалого вдихання і такого ж
видихання. При цьому рекомендується при вдиханні уявити, що в організм потрапляє
свіже, повне здоров’я повітря, яке зумовлює ясність думок і гарний настрій, при
видиханні – зникає все негативне, шкідливе для організму.
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